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Programa de Formació de la Comissió de Docència

El Programa de Formació de la Comissió de Docència per als residents del
PSMAR es va crear per tal de complementar la formació dels especialistes en
formació en àrees que són comunes a totes les especialitats.
El programa de formació està organitzat en cursos que es duen a terme durant
la residència i es fonamenta en els següents punts:

1234-

Sessions d’inici i Tallers d’iniciació a l’IMASIS
Pla Transversal Comú
Cicle de Conferències
Ajuts a la Recerca Jordi Gras

A banda d’aquesta formació el PSMAR ofereix la sessió general del hospital
mensualment ,i, a través de formació continuada cursos dirigits als treballadors
del PSMAR als que es poden inscriure els residents.
Per altra banda el PSMAR disposa d’un pressupost anual destinat a ajudes per
cursos, congressos i bosses de viatge, per als treballadors del PSMAR als quals
poden accedir-hi els nostres residents.
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1. Sessions d’inici i Tallers d’iniciació a l’IMASIS
Presentació i Estructura del PSMAR.
Salut Laboral i Hospitals lliures de Fum.
Documentació clínica – Història clínica electrònica.
Estructura i qualitat de l’informe d’alta.
Quin profit podem treure d’un servei de farmàcia hospitalària .
El laboratori: què li podem demanar ?
El laboratori d’Anatomia Patològica.
El Servei de Radiologia.
Transfusions al 2016: què cal saber?
Seguretat Clínica.
Programa de trasplantament i obtenció d’òrgans al PSMAR.
Comissió Tècnica d’Atenció als Maltractaments
Vigilància, prevenció i control de la infecció hospitalària.
Estructura i funcionament del servei d’Urgències.
Programa de Coordinació a l’alta (PCA)
Recursos sociosanitaris de Geriatria.
Els serveis de la Biblioteca
Centre de Recerca i Biobanc del PSMAR

Tallers d’Iniciació a l’IMASIS. Història Clínica Electrònica del PSMAR
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2. Pla Transversal Comú

Primer any de residència
Curs de català per a professionals de parla castellana
Suport vital bàsic
Curs Urgències per a residents PSMAR
Curs de Protecció radiològica 1
Habilitats comunicatives i entrevista clínica (PTC)
Tallers de Formació en dolor
Suport vital immediat (PTC)
Suport vital avançat (PTC)
Curs “El procés de la mort”

Segon - quart any de residència
Bioètica (PTC)
Curs de Protecció radiològica 2 y 3
Fisiopatologia bàsica
Metodologia científica. Escriptura d’un article
Curs online Lectura Crítica Estudis Transversals
Curs online de recerca Bibliogràfica Eficient Ràpida (BBE –R)
Dret Sanitari
Curs online de Seguretat del Pacient
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3. Cicle de conferències per a residents del PSMAR
Aquestes conferències són una iniciativa de la Comissió de Docència com a
complement formatiu per als residents del PSMAR. Els temes han estat
seleccionats pels propis residents. Els conferenciants han estat escollits per a
disposar dels millors experts en cadascun dels temes. Cada cicle consta de 4
conferències i una sessió de clausura. Aquesta sessió de cloenda la impartirà una
personalitat de reconegut prestigi internacional i que hagi contribuït de manera
decisiva en l’avenç de la Medicina.

4. Ajut de recerca Jordi Gras
La Comissió de Docència del PSMAR du a terme des de 1993 una iniciativa
adreçada als residents que finalitzen el seu període de formació, per tal que
s'incorporin a projectes de recerca vigents i dirigits per un investigador del
PSMAR. A partir de l’any 2008, i en reconeixement a la trajectòria científica de
l'immunòleg Dr. Jordi Gras, que fou Director de l'IMIM en el període 1950-1985,
aquests ajuts passen a denominar-se "Ajuts de Recerca Jordi Gras per a
Residents del PSMAR”.
La convocatòria és anual.

