
 

 

 

 

 

 

 
 
Dermatologia- Residents- PLA D´ACOLLIDA 
 



I- FUNCIONS I ACTIVITAT DELS RESIDENTS  

 

Participaran de forma activa en totes les activitats docents del Servei: sessions 

matinals, bibliogràfiques, iconogràfiques, de dermatopatologia, clíniques, 

intrahospitalàries, etc. 

 

Resident de primer any: Fase d'adaptació a l'estructura de l'Hospital; rotació 

efectiva per un període de sis mesos al Servei de Medicina Interna, tres mesos a 

Patologia (2 mesos al propi Servei i un mes al Laboratori de Biologia Molecular); tres 

mesos a Cirurgia Plàstica i Micologia (compartides).  Introducció a les tècniques de 

cirurgia dermatològica. Integració progressiva a les activitats del Servei de 

Dermatologia; activitat assistencial supervisada per un facultatiu adjunt (tutor de 

Residents)  i residents de quart any. 

 

Activitat dels residents: 

 

El primer any l'activitat assistencial dels residents es desenvoluparà fonamentalment 

fora del Servei de Dermatologia, rotant per diferents serveis (Medicina Interna, 

Patologia, Cirurgia Plàstica, Micologia). 

 

Els residents de Dermatologia realitzaran  Urgències Generals de Medicina durant 

els dos primers anys de la Residència, amb la possibilitat opcional de continuar fer-

ho durant el tercer any. 

 

A partir del segon anys la pràctica totalitat de l´activitat es desenvoluparà al Servei de 

Dermatologia (amb les rotacions internes corresponents) 

 

 



Primer any:  

 

- 1er a 6è  mes: Servei de Medicina Interna/Medicina d’Urgències  (Sala) (*) 

 

- 6è a 9è mes: Servei de Patologia  

Dos mesos al Servei de Patologia a temps complet 

Un mes al laboratori de Biologia Molecular (temps complet) 

 

- 7è mes: Unitat Malalties de Trasmissió Sexual (Drassanes) 

 

- 10è a 13è mes: Cirurgia Plàstica, Cirurgia Dermatològica i Micologia 
S´estructurarà un pla de formació en tècniques quirúrgiques aplicades a la 
Dermatologia.  
 

 

Resident de segon any:  Encarregat de la codificació de l'arxiu fotogràfic; 

organització de les sessions iconogràfiques; elaboració d'històries clíniques i 

consolidació aprenentatge  de tècniques de cirurgia dermatològica; activitat 

assistencial supervisada per un facultatiu adjunt.  

 

Resident de tercer any: Responsabilitat dels malalts hospitalitzats; fase de formació 

dermatopatologia; Rotació efectiva per la clínica de Dermatitis de Contacte i 

Fotobiologia. Activitat assistencial i presentació de pacients a les sessions clíniques 

supervisades per un facultatiu adjunt; participació activa a totes les activitats del 

Servei; elaboració d'un projecte integrat dins les línies de recerca.  Durant aquest 

periode es considera recomenable una rotació externa a un altre Servei de 

Dermatología Nacional o Internacional centrada en un Aspecte monogràfic de  

l ‘especialitat (p. ex. Dermatologia Pediàtrica,  Dermatopatologia, etc.) 

 



Resident de quart any: Com que es tracta d'especialistes de fet, els residents de 

quart any assumiran les funcions següents: 

 

- Funció assistencial de dispensari similar a la d'un facultatiu    adjunt. Consultarà els 

facultatius adjunts, el cap de secció    o el cap del Servei en cas de dubtes respecte a 

l'actitud  diagnòstica o terapèutica en casos concrets. 

 

- Serà un veritable "resident en Cap", que estimularà els altres  residents i tindrà una 

funció assessora de les activitats científiques i assistencials que facin. 

 

- Serà responsable de les consultes intrahospitalàries amb la supervisió d'un 

facultatiu adjunt o cap de secció  

 

- Serà responsable de la programació de les sessions  intrahospitalàries amb la 

supervisió del tutor de  residents. 

 

- Fase de consolidació del treball de recerca amb l'objectiu d'elaborar una tesi 

doctoral. 

 

 

II- ACTIVITAT  DOCENT GENERAL 

 

A- Sistema de conferències. 

 

Interrelació activa entre els dispensaris, que  permet avisar sobre casos interessants 

o casos que plantegin problemes diagnòstics o terapèutics per tal de comentar-los 

ràpidament entre els membres del Servei. 

 



 

B- Sessions. Horari: de 8.00 a 9.00 hores i de 13.00 a 14.00 hores 

 

Tindrà una estructura estable de Sessions durant els cinc dies a la setmana a 

primera hora del matí, i un o dos dies a la setmana de 13,00 a 14,00 hores.. . 

 

    

Sessions diàries (de 8.00 a 8.45 hores) (12,30-13,30 hores) 

 

Cada dia de la setmana té assignada una sessió concreta: 

 

Dilluns (Horari 8,00-8,45 hores): Sessió Iconogràfica   

 

 Es projecten totes les fotografies fetes durant els últims  quinze dies, i on es 

discuteix la problemàtica   de cada cas. 

 

Dimarts (Horari 8,00-8,45 hores): Sessió Dermatopatologia-I 

Realitzada conjuntament amb el Servei de Anatomia Patològica. Realitzada i dirigida 

per un membre del Servei de Patologia. Es selecciona un grup de laminetes per 

setmana (10 a15) . Es discuteixen les troballes histopatològiques, el diagnòstic, el 

diagnòstic diferencial   histopatològic, etc. 

 

 (Horari 12,30-13,13 hores): Sessió Dermatopatologia-II 

Els residents presentan casos histològics. L’objectiu es una bona descripció 

histopatològica del cas. 

 

Dimecres (Horari 8,00-8,45 hores): Sessió Bibliogràfica 

 



Cada membre de l'equip mèdic tindrà assignada una revista   dermatològica o de 

medicina en general. Exposarà i discutirà amb caràcter crític un grup d'articles 

seleccionats. 

 

Dijous (8,00-8,45)- Sessió intrahospitalària. Temes monogràfics d'àmbit general 

de  la medicina.  

 

Es dissenyarà un programa en el qual diferents especialistes no dermatòlegs de 

l'hospital discutiran sobre temes científics actuals d'altres especialitats amb més o 

menys relació amb la    dermatologia. Els temes es centraran en aspectes de ciència     

bàsica o bé en discussions de temes clínics per part d'especialistes altament 

qualificats de l'Hospital. L'objectiu  d'aquestes sessions es la formació mèdica 

continuada dels membres de la plantilla del Servei. 

 

(Horari 13,00-14,00): Sessió Clínica General 

 

Constitueix la sessió més participativa del Servei. La  supervisa i dirigeix el cap del 

Secció. Es donen a conèixer malalts seleccionats per presentar processos poc 

freqüents o bé perquè plantegen dificultats diagnòstiques i/o  terapèutiques. Es 

revisa el diagnòstic diferencial clínic, l'actitud diagnòstica terapèutica, etc. Hi 

participen no només els membres del Servei sinó també dermatòlegs vinculats als 

Servei (ex-residents, dermatòlegs dels CAPs de referència, etc.) 

 

Divendres (Horari 8,00-8,45 hores): Sessió Temes monogràfics (Sessió del 

resident) 

Els residents de forma rotacional revisarán un tema monogràfic de patología 

dermatològica bàsica, actualitzant els coneixements actuals i recents de cada 

tema. 



 

- Sessió de Projectes (mensual)  

Per tal de garantir una millor  coordinació i un coneixement de tots el membres del 

Servei de les seves activitats, es presentaran projectes, es discutiran els projectes 

futurs de recerca, els assaigs   clínics, es comentarà el resultat d'estudis, les  

publicacions pendents de sotmetre a revistes, etc.). 

 

Sessió de ponències (variable)  

Exposició de les comunicacions a congressos presentades per  membres del Servei. 

 

 

Altres Sessions: 

 

Sessió de processos limfoproliferatius cutanis (setmanal-quinzenal-Tarda 16,00-

17,00). De forma coordinada amb els Serveis d´Hematologia i Patologia. 

 

Comitè de càncer cutani no melanoma els dimarts alterns de 15-16.30. 

 

De forma excepcional participació en les sessions del comité de càncer de cap i coll 

al servei de ORL per la presentació de casos de càncer cutani o de mucosa oral. 

 

Els dijous a la tarda, de forma preferent es dedicarà a la preparació de les ponències 

a congressos en la qual el resident estarà tutelat pel adjunt responsable 

col.laborador del treball a exposar. 

 

  

 

 



 

 

III- PARTICIPACIÓ EN CURSOS I CONGRESSOS 

 

Els membres del Servei participaran de forma activa en cursos de formació de les 

diferents subespecialitas al llarg del període de residència.  

 

 

IV- SISTEMA INTERN D´AVALUACIÓ DELS RESIDENTS: 

 

A partir del Segons any de la residència i per tal de valorar la progressió de 

coneixements, es realitzarà una prova d´avaluaciò teòrico-pràtica anual interna al 

Servei de Dermatologia respecte els coneixements adquirits per parts dels residents. 

El resultat d´aquesta avaluació tindrà la seva repercussió en l´avaluació global al final 

de la residència. 

 

 

V- TUTORIES 

 

Es dedicarà el divendres al matí com a horari preferent per les tutories on es poden 

plantejar problemes, dubtes o qualsevol circumstància de caràcter assistencial o 

docent que el resident consideri adient de tractar, primer amb el tutor i en segon 

terme amb el cap de servei. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 


