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COM ÉS LA UNITAT DOCENT?
Estructura del servei
Hospitalització Convencional

Unitat de Ventilació Mecànica
Àrea de Rehabilitació Respiratòria i Oxigenoteràpia

Plantilla de residents

Hospital de Dia de Pneumologia
Àrea de Malaltia Pulmonar Intersticial Difusa
Unitat d’Asma i Al·lèrgia
Unitat de Trastorns Respiratoris del Son
Àrea de Funció Pulmonar
Àrea de Broncoscòpia i Pneumologia Intervencionista
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2
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COM ÉS L’ESPECIALITAT?
R1
R2

R3
R4

Medicina interna
4 mesos

Hospital de dia
3 mesos
Unitat de son i Funció
pulmonar
5 mesos
Broncoscòpia i pleura
3 mesos

Urgències
1 mes

Radiologia
tòrax
2 mesos

Unitat de Cures
Intensives
3 mesos
Cirugia toràcica
2 mesos
Consulta
externa
1 mes

Anestèsia Infeccioses
1 mes
1 mes

Hospitalització
2 meso

Broncoscòpia i
pleura
2 mesos

Hospital de dia
3 mesos
Hospitalització
5 mesos

4 anys
Cardiologia
3 mesos

Ventilació
2 mesos

Ventilació i RHB
Asma i Al·lèrgia
respiratòria
1 mes
1 mes
Hospital de dia
3 mesos

COM SÓN LES GUÀRDIES?

• Mitjana de 4-5 al mes.
• Primer any a Urgències i Unitat d’Estada Curta
• Segon any a Urgències i Unitat de Semicrítics
• A partir del tercer any NOMÉS guàrdies d’especialitat

Sí, es
lliuren

¿FEM SESSIONS?
Sí, a més molt interessants
•
•
•
•
•
•

Sessions clíniques
Sessions bibliogràfiques
Sessions de recerca
Sessions docents de ventilació mecànica
Sessions son/ventilació
Assistència a comitès multidisciplinars

HI HA POSSIBILITAT DE FER ROTACIÓ EXTERNA?

Sí, optativa amb possibilitat de rotar por un lloc que tu decideixis.
Dura 1 mes i es realitza durant el 3-4t any de la residència.

¿T’INTERESSA LA RECERCA?
A nivell oficial, el GREC (Grup De Recerca de Malalties
Respiratòries Cròniques) aglutina l’activitat investigadora de tot
el servei i està reconegut per l’IIB-Sant Pau
A nivell pràctic, pots implicar-te en projectes de recerca que
t’interessin i fer la Tesi Doctoral al final de la residència. A
l’acabar és possible quedar-se amb un contracte de guàrdies
d’especialitat durant 2 anys amb projecte de recerca acceptat

PROS
Consulta de resident i interconsultes des de R3

CONTRES
No hi ha trasplantament pulmonar

Hospital de 3r nivell. Servei amb nombroses
Unitats Acreditades per la SEPAR

No hi ha UCRI, però tenim una unitat de
referència de VM en pacients crònics

Es lliuren les guàrdies. No més guàrdies a
Urgències a partir de R3

No hi ha unitat de fibrosi quística

Bon ambient laboral. Al ser un hospital “petit” el
tracte entre els diferents serveis és molt familiar

Guàrdies a Urgències de 24h de R2
A les guàrdies d’especialitat no hi ha adjunt de
pneumologia presencial

OBJECTIUS DEL NOSTRE PLA DOCENT
• Aconseguir una sòlida formació en medicina interna i una àmplia formació sobre la fisiologia i la
patologia respiratòria.

• Adquirir el nivell adequat de competències bàsiques en les tècniques diagnòstiques per tenir la
capacitat d’indicar-les aplicar-les i analitzar-les correctament.
• Assolir una àmplia experiència clínica que permeti abordar l’atenció del pacient amb patologia
respiratòria aguda i crònica.
• Conèixer i saber aplicar els aspectes més rellevants de la medicina preventiva, salut pública, la
gestió sanitaria i la investigació relacionada amb la pneumologia.
• Fomentar l’aprenentatge actiu a través de l’assistència.

• Es promou l’auto-aprenentatge.

PER DAVANT DE TOT, TRABALL EN EQUIP I COMUNICACIÓ!

COM SÓN ELS #MIR FORMATS EN PNEUMOLOGIA SANT PAU?
• Traballen en equip i de manera multidisciplinar.
• Són capaços d’abordar de manera global al pacient i enfrentar-se
a les diferents malalties amb coneixement suficient.
• Finalitzen la residència amb varies comunicacions en congressos
nacionals i internacionals.
• Son crítics amb la resta i amb la seva pròpia feina.
• Es comuniquen bé en presentacions i mitjans.
• Tenen bona sortida laboral.

MÉS INFORMACIÓ
• Twitter: @PulmoSPau
• Email tutors:
• Diego Castillo: dcastillo@santpau.cat
• Virginia Pajares: Vpajares@santpau.cat

• Email residents:
• Paula Pujal (R1): ppujal@santpau.cat
• Inés Podzamczer (R2): Ipodzamczer@santpau.cat
• Laia Cendón (R3): lcendon@santpau.cat

• Telèfon de contacte: 935565972

T’ESPEREM!

