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Presentació

El programa de formació del resident, es desenvolupa al llarg dels cinc anys de residència,
mitjançant la vivència clínica i l’aprenentatge de la tècnica quirúrgica durant l’activitat assistencial
diària, que es realitza en les diferents unitats de l’hospital (cirurgia colo-rectal,
hepatobiliopancreàtica, endocrina-tub digestiu superior) i especialitats (plàstica, vascular, urologia), o
d’altres centres per perfeccionar el coneixement d’aquelles patologies amb atenció sectoritzada.
Altres capítols de la especialitat com són la nutrició o la infecció en el pacient quirúrgic, així com la
patologia de la paret abdominal, són comuns a les diferents unitats. La formació acadèmica s’obté a
través de sessions i cursos que es realitzen periòdicament tan al Servei com a la Societat Catalana
de Cirurgia.
El Servei disposa de 8 quiròfans setmanals, planta d’hospitalització, espai propi al servei
d’Urgències, secretaria administrativa i de sala de sessions equipada informàticament i per
projecció.
L’Hospital disposa de Biblioteca i servei de la bibliografia, així com d’Àrea de gestió del coneixement
que organitza el suport metodològic i el programa de formació comú dels residents.
Existeixen sales de seminari equipades informàticament i per la projecció. El saló d’actes – Sala
Joan Costa Roma- té un aforament de 150 persones i està convenientment equipat
Existeix disponibilitat per la pràctica de simulacions laparoscòpiques a disposició de tot el personal, i
concretament dels residents
La duració de la formació de l’especialitat de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu és de 5 anys.
El programa de Formació de l’especialitat s’ajusta al Programa de Formació publicat al BOE (Ordre
SCO/1260/2007 del 8 de maig de 2007).
Existeix un pla d’acolliment general al CST i un a cada Unitat Docent, on es facilitarà al resident el
Pla Individual de Formació.
Aquesta informació es pot trobar a la web: Formació Sanitària Especialitzada / Residents / Pla
d’acolliment.
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Membres de la Unitat Docent

HBP i Paret Abdominal
Colo-rectal
Endocrina
superior
Urologia
Vascular
Plàstica
Toràcica

i

Tub

Dr. Ll. Oms, Dr. R. Mato i Dra. D. Güell
Dr. F. Campillo, Dra. Y. Ribas
Dra. S. Lamas, Dr. J. Bargalló, Dr. L. Cayetano, Dra.
A. Serracant
digestiu Dr. A. Garcerán, Dr. A. Edo i Dr. D. Ruiz
Dr. Ledesma, Dr. G. Bernal, Dra. M. Pérez Márquez,
Dr. A. Wahab
Dr. A. de la Torre, Dra. M. Yeste, Dr. L. Álvarez, E.
Paredes, Dra. S. Ibáñez
Dr. J. Prat, Dra. E. Guisantes, Dra. X.Garrigós, Dra. C.
Ferrer
Dra. C. Balaguer
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Cronograma de rotacions
Año de
residencia

R1

R2

R3

R4

Rotación

Duración en
meses

Dispositivo donde se
realiza

Urgències Cirurgia

1

CST

Cirurgia general

7

CST

UCI

1

CST

Digestiu

1

CST

Radiologia

1

CST

Cirurgia general

3

CST

Cirurgia vascular

2

CST

Cirurgia toràcica

1

H.Mútua de Terrassa

Urologia

2

CST

Cirurgia Plàstica

2

CST

Ginecologia

1

CST

Cirurgia general

8

CST

Unitat HBPTrasplantament
hepàtic

3

H.Bellvitge

Cirurgia general

8

CST

Unitat esòfagogàstrica

3

H.Parc Taulí

Rotació externa

2

Centre extern

Cirurgia general

9

CST

R5
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Rotacions pels serveis de ‘Hospital de Terrassa i contingut de la mateixa:
Urgències de Medicina
Rotació d’un mes amb l’objectiu de conèixer la patologia mèdica urgent bàsica, i el funcionament del
departament d’Urgències.
Diagnòstic per la imatge
Rotació d’un mes per adquirir coneixements sobre les tècniques d’imatge més habituals a la
especialitat como són Ecografia i Tomografia computeritzada.
Cures intensives
Rotació d’un mes amb l’objectiu de conèixer el tractament bàsic del pacient crític i de les tècniques
d’intubació i cateterisme.
Cirurgia plàstica
Rotació de dos mesos amb l’objectiu de conèixer les tècniques reconstructores, de plàstia i sutura.
Assistència a cirurgia oncològica de mama i la seva vessant oncoplàstica.
Cirurgia vascular
Rotació de dos mesos amb l’objectiu de conèixer les tècniques de sutura arterial i de safenectomia.
Tractament de les vasculopaties perifèriques i malaltia varicosa.
Urologia
Rotació de dos mesos amb l’objectiu de conèixer les tècniques de la urologia bàsica com sondatge
vesical o cirurgia menor, així com la cirurgia prostàtica benigna i la cirurgia oncològica.
Hospitals vinculats per rotació externa i contingut de la mateixa:
HEPATO-PANCREÀTIC-BILIAR
Hospital de Bellvitge (3 mesos)
Rotació per la unitat de patologia pancreàtica, i per la unitat de cirurgia hepàtica i trasplantament
hepàtic, amb l’objectiu de conèixer les tècniques de resecció pancreàtica i hepàtica així com el
procés de trasplantament d’aquest òrgan.
Entre dues i tres guàrdies mensuals, complementant les mensuals a l’Hospital de Terrassa.
ESOFAGOGÀSTRICA
Hospital Parc Taulí (3 mesos)
Rotació per la unitat de patologia esofagogàstrica amb l’objectiu d’atendre a casos de neoplàsia
esofàgica i gàstrica, així com de cirurgia bariàtrica.
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Entre dues i tres guàrdies al mes amb especial orientació a l’atenció del pacient politraumàtic,
complementant les realitzades a l’Hospital de Terrassa.
TORÀCICA
Hospital Mútua de Terrassa (un mes)
Rotació per la unitat de Cirurgia Toràcica, per seguiment intraoperatori i postoperatori de la
neoplàsia pulmonar, així com de
la patologia benigna toràcica.
Ja que la Unitat de Cirurgia Toràcica de l’Hospital de Terrassa està vinculada al Servei de Hospital
Mútua de Terrassa, seguirà els pacients intervinguts en el centre, durant dos mesos addicional.

4

Objectius generals de la formació

La Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu (CGAD) és una especialitat que té per objectiu l’anàlisi i
solució clínica i tècnica de les afeccions de diversos aparells i sistemes tipificats per diferents
associacions: aparell digestiu, sistema endocrí, mama, abdomen i el seu contingut, pell i parts toves,
i cap i coll.
D’altra banda l’especialista en CGAD ha de poder de forma subsidiària plantejar i resoldre fins a un
cert nivell de complexitat, problemes pertanyents al camp d’altres especialitats quirúrgiques
(Vascular, Toràcica, Urologia, Neurocirurgia), abans de la seva derivació si és el cas.
La CGDA contempla també l’estudi dels fonaments biològics i tècnics de la Cirurgia, que inclouen el
procés de curació de les lesions traumàtiques, la resposta biològica a l’agressió, les insuficiències
orgàniques per la malaltia o les complicacions operatòries i les cures intensives, la infecció
quirúrgica i la cirurgia de la infecció, els principis nutricionals, les bases dels transplantaments, i els
principis de la cirurgia oncològica.
L’objectiu inicial del programa de formació en CGAD és la consecució d’un entrenament que capaciti
per l’exercici de la cirurgia en el context d’un Hospital Comarcal solucionant els problemes electius i
urgents tributaris d’atenció en aquest medi. Secundàriament, ha de permetre iniciar una formació
complementària en camps d’especial interès d’acord amb les característiques del resident i del
Centre, que es podrà desenvolupar en funció de la trajectòria posterior com metge especialista.
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Objectius específics de la formació

Primer any
Realització de l’anamnesi i la exploració física així com de la selecció i priorització dels exàmens
complementaris.
Plantejament de diagnòstics i indicacions quirúrgiques.
Seguiment de la evolució en planta d’hospitalització i en consulta externa.
Incorporació als equips de guàrdia.
Aprenentatge de la tècnica quirúrgica bàsica.
Primer ajudant en intervencions de baixa complexitat. (Segons programa de la Comissió Nacional)
Segon ajudant en intervencions complexes. (Segons programa de la Comissió Nacional)
Intervencions com cirurgià: Sutures. Exèresi de lesions cutànies. Laparotomia. Accés venós.
Segon any
Rotacions per altres serveis o unitats.
Cirurgia vascular
Urologia
Cirurgia plàstica
UCI
Digestiu
Radiodiagnòstic
Intervencions com cirurgià: Apendicectomia, reparació herniària, cirurgia anal simple. Biòpsia
ganglionar.
Del tercer a cinquè anys
Rotacions externes pendents en altres centres.
Rotacions flexibles per les unitats del Servei.
Intervencions com cirurgià. Laparoscòpia. Colecistectomia i coledocotomia. Sutures biliars.
Fundopicatura. Cirurgia gàstrica. Colectomia. Tiroïdectomia. Reseccions intestinals Mastectomia.
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Objectius de les diverses rotacions
Objectius de la rotació per Urgències (1 mes)
1.- Anamnesi del pacient.
2.- Exploració física per aparells.
3.- Elaboració de la història clínica.
4.- Criteris de sol.licitud d’exploracions complementàries.
5.- Orientació diagnòstica.
6.- Elaboració de notes d’ ingrès.
7.- Presentació i discussió de cas clínic.
Objectius de la rotació per Radiodiagnòstic (1 mes)
1.- Indicacions i interpretació de la Rx simple i contrastada: esofagograma, TEGD, trànsit intestinal,
enema opaca, CUMS, pielografia.
2.- Ecografia abdominal: principis de la interpretació ecogràfica i les seves indicacions clíniques.
3.- Ecografia diagnòstica i intervencionista.
4.- Tècnica i indicacions de la Eco-doppler abdominal.
5.- TC abdominal: tècnica, indicacions i interpretació de les imatges.
6.- Resonància magnètica: tipus principals de seqüencies, indicacions clíniques i interpretació de les
imatges.
Objectius de la rotació per UCI (1 mes)
1.- Fisiopatologia i tractament del pacient crític: tècniques de medició de paràmetres hemodinàmics
(col·locació del catèter de Swan-Ganz, registre de pressions de la artèria pulmonar, dades
hemodinàmiques indirectes, gast cardíac, etc.). Valoració de l’estat nutricional.
2.- Valoració i tractament de la insuficiència respiratòria aguda.
3.- Indicacions de la intubació traqueal i de la traqueotomia / moment de la extubació,
4.- Indicacions de ventilació mecànica i els diferents tipus. Maneig bàsic respiradors mecànics,
pulsioxímetres i capnògrafs. Monitorització de gasos i volums.
5.- Procediments de reanimació cardiopulmonar.
6.- Assistència al pacient politraumàtic: avaluació inicial, reanimació general i manteniment,
problemes més freqüents i control evolutiu.
7.- Mort cerebral (diagnòstic i aspectes mèdico-legals). Manteniment del donant.
8.- Procediments de rehidratació amb càlcul de balanç hidroelectrolític.
9.- Indicacions de nutrició parenteral o enteral amb tècniques de col·locació de catèters venosos
centrals i de sondes de nutrició.
9.- Tècnica de medició de la pressió intraabdominal.
10.- Control postoperatori immediat de la cirurgia major: alteracions de l’equilibri àcid-base
(diagnòstic, etiologia i tractament); substàncies vasoactives (tipus, mecanismes d’acció i elecció);
antibioteràpia i dosificació amb insuficiència renal.
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Objectius de la rotació per Cirurgia Vascular (2,5 mesos)
1.- Anamnesis i exploració angiològica.
2.- Avaluació d’isquèmia aguda i crònica. Peu diabètic i úlceres de EEII.
3.- Valoració i tractament de TVP.
4.- Farmacoteràpia vascular: anticoagulants, fibrinolítics, etc.
5.- Vies i tècniques d’accés vascular: dissecció i control de troncs vasculars.
6.- Principis de la sutura vascular i anastomosis vasculars.
7.- Embolectomies a EESS i EEII.
8.- Conceptes generals sobre empelts i pròtesis de substitució vascular.
9.- Indicacions i tècniques d’amputació de les extremitats.
Objectius de la rotació per Cirurgia Toràcica (1,5 mesos)
1.- Anamnesis, exploració i indicacions quirúrgiques en cirurgia toràcica.
2.- Interpretació de les tècniques de diagnòstic per la imatge: Rx simple, TC, escintigrafia.
3.- Tècnica i indicació de la broncoscòpia.
4.- Tècnica de la toracocentesi.
5.- Diagnòstic i tractament del pneumotòrax i de l’empiema pleural.
6.- Tècnica de col·locació de drenatges pleurals.
7.- Vies d’accés a la cavitat toràcica i al mediastí: toracoscòpia, toracotomia i mediastinoscòpia.
8.- Avaluació i tractament urgent del traumatisme toràcic.
Objectius de la rotació per Urologia (2 mesos)
1.- Anamnesis, exploració física i exàmens complementaris en patologia urològica.
2.- Avaluació i tractament de la sèpsis d’orígen urològic.
3.- Avaluació i tractament d’ hematúria, retenció urinària i patologia testicular urgent.
4.- Diagnòstic i tractament de traumatismes urològics.
5.- Visualització i ajudantia de tècniques quirúrgiques urològiques: col.locació de catèters ureterals,
varicocel, orquiectomies, RTU de pròstata i tumors vesicals, prostatectomies supropúbiques,
nefectomies totals i parcials laparoscòpiques o obertes, cistectomies parcials o totals amb
reconstrucció Bricker o colostomia humida.
6 - Valoració i tractament de complicacions urològiques postoperatòries, tempranes i tardanes.
7 – Realització de tècniques quirúrgiques de baixa i moderada complexitat : postectomia, varicocel,
orquiectomia, RTU...
Objectius de la rotació per Cirurgia Plàstica (2 mesos)
1.- Tractament de ferides i parts toves.
2.- Tècniques i tipus de sutures.
3.- Tècniques de cobertura cutània.
4.- Empelts cutanis i penjolls simples.
5.- Tractament de cremades.
6.- Tècniques de reconstrucció mamària.
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Objectius de la rotació per Digestiu (1 mes)
1.- Visualització de tècniques endoscòpiques: FGS, FCC i CPRE.
2.- Indicacions diagnòstiques i terapèutiques de FGS i FCC urgent i electiva.
3.- Indicacions i tècnica de la CPRE i de la càpsula endoscòpica.
4.- Potencials complicacions de tècniques endoscòpiques.
5.- Valoració del pacient amb hepatopatia crònica.
6.- Diagnòstic i tractament de pacients amb malaltia inflamatòria intestinal.
Objectius de la rotació per Unitat de Cirurgia Esòfago-Gàstrica i Bariàtrica del Consorci Sanitari Parc
Taulí de Sabadell (3 mesos)
1.- Avaluació preoperatòria de pacients amb patologia benigna i maligna esòfago-gàstrica.
2.- Avaluació preoperatòria de pacients amb obesitat mòrbida.
3.- Veure i ajudantia en cirurgia esòfag-gàstrica i bariàtrica.
4.- Maneig postoperartori i valoració de possibles complicacions postoperatòries immediates i
tardanes de cirurgia esòfago-gàstrica i bariàtrica.
Objectiu de la rotació per l’Hospital Universitari de Bellvitge: Unitats de Cirurgia
hepàtica/Trasplantament hepàtic i de Cirurgia pancreàtica (3 mesos)
1.- Avaluació preoperatòria de pacients amb patologia benigna i maligna hepática i pancreàtica.
2.- Avaluació de pacients i indicacions per trasplantament hepàtic.
3.- Veure i ajudantia en cirurgia hepàtica i biliar benigna i maligna.
4.- Veure i ajudantia en cirurgia pancreàtica benigna i maligna.
5.- Veure i ajudantia en trasplantament hepàtic.
6.- Maneig postoperatori i valoració de possibles complicacions postoperatòries immediates i
tardanes en cirurgia hepàtica i del trasplantament.
7.- Maneig postoperatori i valoració de possibles complicacions postoperatòries immediates i
tardanes en cirurgia bilio-pancreàtica.
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Pla de Formació Transversal Comú

El CST ha elaborat un Programa Formatiu per a Residents.
Aquesta informació la podreu trobar a la web: Formació Sanitària Especialitzada / Residents /
Programa Formatiu per a Residents.
Cursos obligatoris Programa Formatiu Residents (MIR-PIR) 2020-2021
R1
TOTES LES ESPECIALITATS
Suport Vital Bàsic (MAIG)
Gestor clínic (MAIG)
Prescripció electrònica (MAIG) (excepte Psicologia)
Urgències adults (excepte Pediatria, Psicologia i Oftalmologia) (MAIG)
Habilitats Bàsiques (excepte Psicologia i Oftalmologia) (JUNY)
Protecció radiològica (excepte MI, Nefrologia, Geriatria, PQ, PIR i RX) (JUNY)
Urgències pediàtriques (R1 Pediatria) (JUNY)
Assistència part, tocúrgia i instr. cesària (R1OG) (JUNY)
Mindfulness I (Excepte Psicologia) (SETEMBRE)
Introducció a la Seguretat del pacient (OCTUBRE)
Habilitats Comunicatives I (excepte S. Mental i RX) (NOVEMBRE)
S. Vital Immediat(excepte Oftalmologia, Pediatria, Psicologia i RX)(FEBRER)
S. Vital Immediat Pediàtric (R1 Pediatria) (ABRIL)
MFIC:
Introducció a MFiC (MAIG)
Llibre del resident MFiC (JUNY)
R2
TOTES LES ESPECIALITATS
Assistència part, tocúrgia i instr.cesària (Pediatria) (JUNY)
Mindfulness II (Excepte Psicologia) (JUNY)
Cerca Bibliogràfica (JULIOL)
Lectura Crítica (SETEMBRE)
Introducció a la Recerca Clínica (Excepte RX) (OCT)
Formació bàsica en Bioètica (NOVEMBRE)
Habilitats Comunicatives II (excepte S. Mental i RX) (R1 Oftalmologia) (GENER)
Habilitats Comunicatives III (Pediatria) (FEBRER)
MFIC
Urgències pediàtriques (JUNY)
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S. Vital Immediat Pediàtric (ABRIL)
BIANUAL: Vigilància Epidemiològica (OCTUBRE'20)
R3
TOTES LES ESPECIALITATS
Introducció a la Recerca Clínica (RX) (OCTUBRE)
Habilitats Comunicatives III (excepte S. Mental-RX) (FEBRER)
Bioètica II (MARÇ)
MFIC
Utilització de recursos sanitaris (JUNY)
Tractament anticoagulant (GENER)
Assistència al part, tocúrgia i instrumentació de cesària (JUNY)
Pautes psicoterapèutiques de les principals patologies mentals (GENER'22)
BIANUAL: Atenció familiar (FEBRER'21)
R4-R5
TOTES LES ESPECIALITATS
SPSS (Per residents que presentin treball de Recerca) (GENER)
MFIC
Gestió de la Consulta (JUNY)
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Sessions clíniques i Investigació
7.1

Sessions clíniques

A banda de l’activitat assistencial es segueix una sistemàtica de formació continuada relacionada
amb l’activitat assistencial així com les activitats acadèmiques
Sessions formatives del Servei de Cirurgia:
El resident s’incorporarà activament a les sessions habituals del servei i participarà en altres
exclusivament realitzades per a la seva formació. L’objectiu general d’aquestes sessions formatives
és l’adquisició de coneixements teòric-pràctics i d’habilitats en la comunicació.
A. Sessions clíniques: de dilluns a divendres, cada matí de 8:15 a 9 hores, es realitza una sessió
formativa.
•

Dilluns: sessió de pràctica laparoscòpica.

•

Dimarts: sessió de programa quirúrgic

•

Dijous: sessió monogràfica , sessió bibliogràfica i de morbimortalitat, alternativament.

•

Sessions de casos clínics o extraordinàries segons necessitats.

B. Comitès oncològics:
Un cop a la setmana, es realitza una reunió dels respectius comitès.
C. Seminaris de Formació Continuada en Cirurgia:
La Societat Catalana de Cirurgia organitza un aquest curs especialment destinat als Residents, amb
periodicitat mensual.
Engloba el Curs de Metodologia i el de Bioètica inclosos en el programa de formació.
Cursos i Congressos
El CST desenvolupa un programa de formació comú per als residents de totes les especialitats.
Anualment i al llarg del seu període de formació, els residents participaran activament en els
diversos congressos als que el servei de Cirurgia acudeix periòdicament, preparant i presentant els
pòsters i comunicacions que es decideixin. Així mateix, també se li adjudicaran anualment els cursos
extrahospitalaris de diversa temàtica, tant pràctica, com teòrica, que el servei cregui que són del seu
interès per a la seva capacitació com a especialista. Aquests congressos i cursos s’adjudiquen
anualment depenent del període de formació del resident
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Oferta d’activitats d’investigació per la participació dels residents

Les diverses seccions del servei integren als residents en les seves activitats de recerca i estimulen
a participar i elaborar treballs relacionats, així com en les comunicacions i publicacions que se’n
derivin.
Els objectius específics consisteixen en que el resident presenti al menys una comunicació a la
sessió de la Societat catalana de Cirurgia, al Congrés Català de Cirurgia i al “Congreso Nacional de
Cirurgia”. També haurà de treballar en una línia de recerca per ser primer autor d’un article a una
revista indexada i col·laborador en d’altres publicacions.
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Atenció continuada

Dins del seu període de formació com a cirurgià, el resident realitzarà guàrdies com un instrument
més per a la seva capacitació. Aquestes guàrdies es desenvoluparan fonamentalment en l’àrea
d’Urgències del nostre servei de pediatra, encara que segons el nivell de formació del resident,
atendrà les incidències a planta d’hospitalització i UCI, així com durà a terme diferents nivells
d’intervenció quirúrgica.
Els objectius a assolir són obtenir un adequat hàbit relacional amb pacients i sanitaris, de caire
logístic dominant els circuits de l’hospital i de derivació externa, i de desenvolupament professional
des del punt de vista clínic i de tècnica quirúrgica d’acord a la progressió en complexitat i supervisió
comentada més endavant.
L’horari de la guàrdia és de 17 a 8 hores els dies laborables i de 24 hores els dies festius.
El nombre aproximat de guàrdies serà de 5 al mes.
L’equip de guàrdia està format per un metge adjunt, responsable de l’àrea d’hospitalització, un MAU
de l’àrea d’urgències, o un resident de cirurgia. Si la formació de l’especialitat de Medicina de família
i comunitària ho requereix, s’afegiran a aquest equip de guàrdia.
Durant el seu període de rotació pels serveis d’UCI i en altres unitats externes, faran les guàrdies
assignades.
Al finalitzar la guàrdia, el resident participarà al passi de guàrdia que es realitza cada matí de 8 a
8:15 hores, i en el que es comenten les incidències i els pacients que han estat ingressats.

