
Reunió	  Comissió	  de	  Tutors 

Societat	  Catalana	  de	  Psiquiatria	  i	  Salut	  
Mental 

 

13	  de	  març	  de	  2015 



 

• Reial	  Decret	  de	  Troncalitat 

• Jornades	  de	  Cloenda	  2015:	  premi	  a	  la	  millor	  
comunicació 

• Curs	  MEF-‐PEF:	  novetats 

• Vídeo:	  "Els	  valors	  de	  la	  pràcIca	  clínica" 



Troncalitat 

• Publicat	  al	  BOE	  el	  6	  d’agost	  de	  2014 
 

• hRp://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/
pdfs/BOE-‐A-‐2014-‐8497.pdf 
 

• En	  5	  anys	  s’haurien	  de	  convocar	  les	  primeres	  
places	  de	  caràcter	  troncal 
 
 



Troncalitat 



Troncalitat 

Dos	  períodes	  de	  formació	  mèdica	  especialitzada: 
 

à	  Troncal: 
– Competències	  nuclears	  i	  comunes	  a	  diverses	  
especialitats	  mèdiques	  

à	  Formació	  especialitzada:	   
– De	  l’especialitat	  que	  es	  tracI 

 
 



Troncalitat 

•  En	  finalitzar	  la	  formació	  troncal	  el	  resident	  serà	  
avaluat: 
§  Apto 

§  No	  apto	  recuperable	  →	  Els	  úlIms	  3	  mesos	  de	  la	  
formació	  troncal	  ha	  de	  repeIr	  per	  millorar 

§  No	  apto	  no	  recuperable	  →	  Suspès	  i	  cal	  que	  es	  
torni	  a	  presentar 

 
 



Troncalitat 

Troncs	  principals: 
• Mèdic 

• Quirúrgic 

• Laboratori	  i	  DiagnòsIc	  Clínic 

• Imatge	  Clínica 

• Psiquiatria 
 
 



Troncalitat 

Tronc	  de	  Psiquiatria: 
• Psiquiatria 

• Psiquiatria	  del	  Nen	  i	  l’Adolescent 
 
 
 



Troncalitat 

Tronc	  de	  Psiquiatria: 
• Psiquiatria 

• Psiquiatria	  del	  Nen	  i	  l’Adolescent 
 

• S'ha	  creat	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  P.	  InfanIl 
- Escollits	  el	  6	  representants	  (3+3) 
- El	  Ministerio	  n'ha	  d'escollir	  4	  (2+2) 
- Elaboració	  del	  programa	  de	  tronc:	  2015 

 
 
 
 
 



Troncalitat 

Nous	  jtols	  d’especialista: 
 

• Psiquiatria	  de	  l’Infant	  i	  l’Adolescència 

• Anàlisis	  Clíniques	  i	  Bioquímica	  Clínica 

• GenèIca	  Clínica 
 
 



Troncalitat 

Especialitats	  no	  adscrites	  a	  tronc: 
• Anatomia	  Patològica 

• Dermatologia 

• Obstetrícia	  i	  Ginecologia 

• Olalmologia 

• ORL 

• Pediatria 

• Radiofarmàcia 

• Radiomsica	  Hospitalària 
 
 



Troncalitat 

• Redacció	  de	  nous	  programes	  de	  formació 

• Planificar	  de	  nou	  les	  acreditacions	  de	  les	  unitats	  
docents:	   

- Troncals 

- Específiques 

• Regular	  la	  parIcipació	  de	  les	  CD 

• Redefinir	  les	  funcions	  dels	  tutors 

• Redefinir	  els	  criteris	  i	  sistemes	  d’avaluació 

• Creació	  d’organismes	  de	  coordinació	  entre	  
especialitats:	  Comissions	  Delegades	  de	  Tronc 



Troncalitat 

• Adjudicació	  de	  places: 
– Selecció	  de	  tronc	  i	  unitat	  docent	  troncal 
– Selecció	  d’especialitat	  un	  cop	  completada	  la	  
primera	  formació	  i	  obInguda	  l’avaluació	  favorable 

 

– Totes	  dues	  segons	  la	  puntuació	  obInguda	  en	  la	  
convocatòria	  en	  què	  s'obté	  la	  plaça 

 



Troncalitat 

• Reespecialització: 
– Accés	  a	  un	  altre	  jtol	  d’especialista	  del	  mateix	  
tronc 

– Si	  el	  Ministeri	  de	  Sanitat	  declara	  l’especialitat	  
deficitària 

– Els	  aspirants	  només	  realitzaran	  la	  formació	  
específica 

 



Troncalitat 

• Àrees	  de	  capacitació	  específica: 
 

Urgències	  i	  
Emergències 

 
 

Med.	  Interna 
Med.	  Intensiva 
Med.	  Família 
Anestèsia 

 
 

 
 

Pediatria 
 
 

Neonatologia 

 
 

DigesIu 
Med.	  Interna 

 
 

 
 

Med.	  Interna 
Microbiologia 
Pneumologia 
Pediatria 

 
 

Hepatologia	  
Avançada 

Malal;es	  
Infeccioses 



Incorporació	  de	  nous	  residents 

 

• Incorporació	  nous	  residents 

– Examen	  MIR:	  31	  de	  gener	  2015 

– Assignació	  places:	  9	  d’abril	  2015 

– Incorporació	  residents	  20-‐21	  de	  maig	  2015 



Jornades	  Cloenda 







Comunicacions 

• Premiar	  una	  de	  les	  comunicacions	  presentades	  durant	  la	  Jornada	  de	  Cloenda	  
del	  curs	  2014-‐2015	  	  
• S’atorgarà	  un	  primer	  premi	  de	  650€	  a	  la	  millor	  comunicació	  i	  2	  accèssits	  de	  
450€	  

• Es	  lliurarà	  a	  l’autor/a	  o	  autors/es	  un	  diploma	  acreditaIu 

• Per	  aspirar	  al	  premi	  es	  requereix	  que	  el/la	  primer/a	  firmant	  sigui	  membre	  de	  
la	  SCPiSM 

• Totes	  les	  propostes	  s’han	  de	  presentar	  com	  a	  pòster,	  en	  format	  PDF	  i	  tamany	  
DINA4,	  a	  la	  adreça	  scpsiquiatria@academia.cat	  	  abans	  del	  18	  de	  maig	  (inclòs) 
• Les	  12	  millors	  comunicacions	  seran	  seleccionades	  per	  la	  seva	  presentació	  
com	  a	  comunicació	  ORAL	  (10	  minuts	  de	  durada	  de	  la	  exposició).	   

– Aquestes	  seran	  les	  que	  opIn	  finalment	  al	  premi 

• La	  decisió	  dels	  pòsters	  aprovats	  i	  dels	  seleccionats	  per	  presentar-‐los	  com	  
comunicació	  oral	  i	  optar	  al	  premi	  es	  comunicarà	  el	  25	  de	  maig 
 
 



Comunicacions 

• Amb	  totes	  les	  presentacions	  aprovades	  s’el·∙laborarà	  una	  
documentació	  per	  entregar	  als	  assistents	  	  

• No	  hi	  haurà	  presentació	  Ipus	  pòster 
• Les	  comunicacions	  han	  d’estar	  basades	  en	  treballs	  propis	  i	  no	  
s’admeten	  revisions	  bibliogràfiques	  ni	  casos	  clínics 

• El	  jurat	  estarà	  format	  per	  tutors/es	  del	  MEF/PEF	  i	  membres	  de	  la	  
junta	  actual 
• El	  premi	  serà	  lliurat	  a	  la	  Jornada	  de	  Cloenda	  del	  curs	  2014-‐2015 

• La	  decisió	  del	  jurat	  serà	  inapel·∙lable 

• El	  premi	  podrà	  ser	  declarat	  desert 

• La	  presentació	  al	  premi	  comporta	  l’acceptació	  de	  les	  bases,	  
incloent-‐hi	  la	  autorització	  per	  mostrar	  els	  treballs	  a	  la	  pàgina	  web	  
de	  la	  Societat 
 
 





Novetats	  Curs	  MEF-‐PEF	  2015-‐2016 

• Sol·∙licitada	  una	  beca	  d’innovació	  docent	  
• UIlització	  de	  tècniques	  de	  simulació	  
• ParIcipació	  acIva	  dels	  residents	  amb	  actors	  que	  
simularien	  diverses	  situacions 

• Posterior	  debriefing 



Els	  valors	  de	  la	  pràcIca	  clínica:	  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ofm4GWPCF6k&feature=youtu.be 
 


