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CRONOGRAMA DE ROTACIÓ DE LA ESPECIALITAT DE CIRURGIA
PLÀSTICA, ESTÈTICA I REPARADORA
Continguts de la formació en el 1r. any
CONTINGUTS
Rotació

Temps

Cirurgia Plàstica

6
mesos

Cirurgia General

2
mesos

Dermatologia

TEÒRICS

PRÀCTICS

Dispositiu

Nivell de participació
Facultatiu
Ajudant
ppal
X

-Emplelts: Què és i
tipus
-Penjalls i tipus
-Sutures
-Anestèsia local
-Cures
-Embenatjes
-Cirurgia menor
-Valoració del
postoperatori del
pacient quirúrgic
-Maneig nutricional
-Control
hidroelectrolits
-Antibioticoteràpia en
la ferida quirúrgica
-Vies centrals

-Suturar
-Curar
-Petites cirurgies
-Biopsies

Unitat docent
Cirurgia
Plàstica
HUGTIP

-Maneig del pacient
quirúrgic urgent
-Tècniques de cirurgia
menor
-Orientació clínica del
pacient amb dolor
abdominal
-Orientació clínica del
pacient politraumatitzat

Unitat docent
Cirurgia
General
HUGTIP

X

2
mesos

-Patologia benigna de
la pell
-Patologia maligna de
la pell

-Tractaments tòpics
-Punchs biòpsies
-Pautes mèdiques

Unitat docent
Dermatologia
HUGTIP

X

Unitat de cures
intensives

1 mes

1 mes

-Vies de perfusió
-Estabilització del
malalt
-Reanimació
-Vies de perfisió
-Pautes
-Controls
-Intubació

Unitat docent
Medicina
Intensiva
HUGTIP
Unitat docent
Anestesiologi
a HUGTIP

X

Unitat de
Reanimació
(Anestesiologia)

-Maneig del malalt
crític
-Maneig dels
respiradors
-Maneig del malalt a
sala de despertar
-Monitorització

X

Continguts de la formació en el 2n. any
CONTINGUTS
Rotació

Temps

Neurocirurgia

1 mes

Otorrinolaringologia

1 mes

Dispositiu

TEÒRICS

PRÀCTICS

-Anatomia del sistema
nerviós
- Abordatges
quirúrgics en
neurocirurgia
- Maneig de la fístula
de líquid cefaloraquidi
-Anatomia del nas,
orella, gola
-Linfadenectomia
cervical

-Tractament síndrome
del túnel carpià
- Abordatges quirúrgics
en neurocirurgia

Unitat docent
Neurocirurgi
a HUGTIP

-Exploracions del
nas,orella, gola,coll
-Cures

Unitat docent
Otorrinolarin
gologia
HUGTIP

Nivell de participació
Facultatiu
Ajudant
ppal
X

X
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Cirurgia
Toràcica

1 mes

Oftalmologia

1 mes

Cremats

3
mesos

Cirurgia
Maxil·lofacial

1
mes

Unitat de mà
(Cirurgia
Ortopèdica i
Traumatologia)

1
mes

Cirurgia Plàstica

3
mesos

-Anatomia de la caixa
toràcica
-Toracotomies
-Traqueotomies
-Anatomia del globus
ocular i la zona
orbitària
- Tècniques de
cirurgia oculoplàstica

-Maneig del malalt
cremat
-Graus de les
cremades
-Extensió de les
cremades
-Recuperació hídroelectrolítica
-Patologia facial
benigna i maligna
- Linfadenectomia
cervical
-Cirurgia ortognàtica
-Patologia de la mà
-Tractament de les
Fractures
-Cirurgia del plexe
braquial
-Bases de la Cirurgia
plàstica

-Tractament
pneumotòrax
-Extipació de costelles
-Traqueotomies
-Exploració del globus
ocular i la zona
orbitària
-Tècniques de cirurgia
oculoplàstica: empelts,
penjalls i altres
- Cures
-Escarotomies
-Hidroteràpia
-Cures
-Empelts
-Amputacions
-Penjalls

Unitat docent
Cirurgia
Torácica
HUGTIP
Unitat docent
Oftalmologia
HUGTIP

X

Unitat docent
Cirurgia
Plástica
Hospital Vall
d’Hebró

X

-Cures
-Biòpsies
-Reconstruccions
facials

Unitat
Cirurgia
Máxil·lofacial
HUGTIP

X

-Cures
-Reducció de fractures
-Sutures

Unitat docent
Cirurgia
Ortopèdica i
Traumatologi
a HUGTIP
Unitat docent
Cirurgia
Plàstica
HUGTIP

X

-Empelts
-Sutures
-Penjalls

X

X

X

Continguts de la formació en el 3r. any
CONTINGUTS
Rotació

Temps

Cirurgia Plàstica

12
mesos

TEÒRICS

PRÀCTICS

-Patologia mamaria
-Malformacions
vasculars
-Tumoracions
cutànies benignes
- Tumors cutanis no
melanoma
- Melanoma maligne
-Úlceras
-Pèrdues de
substància
-Lipodistròfies
-Fractures facials
-Úlceres
-Sarcomes
-Tumors de cap i coll
-Peu diabètic
-Extremitat traumàtica
-Limfedema

-Cirurgia reparadora de
mama: reconstrucció,
hipoplàsia, hiperplàsia,
asimetries
-Empelts
-Penjalls
-Osteosíntesi
-Reconstrucció facial
-Remodelació i
reconstrucció corporal
- Ajudant junior en la
disecció de penjalls
microquirúrgics i durant
la microanastomosi

Dispositiu
Unitat docent
Cirurgia
Plàstica
HUGTIP

Nivell de participació
Facultatiu
Ajudant
ppal
X
X
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Continguts de la formació en el 4t. any
CONTINGUTS
Rotació

Temps

Cirurgia Plàstica

10
mesos

Rotació externa

2
mesos

Dispositiu
TEÒRICS

PRÀCTICS

-Patologia mamaria
-Malformacions vasculars
-Tumoracions cutànies
benignes
- Tumors cutanis no
melanoma
- Melanoma maligne
-Úlceras
-Pèrdues de substància
-Lipodistròfies
-Fractures facials
-Úlceres
-Sarcomes
-Tumors de cap i coll
-Peu diabètic
-Extremitat traumàtica
-Limfedema
-Formació teòrica en una
o diverses tècniques
concretes

-Cirurgia reparadora de
mama: reconstrucció,
hipoplàsia, hiperplàsia,
asimetries
-Empelts
-Penjalls
-Osteosíntesi
-Reconstrucció facial
-Remodelació i
reconstrucció corporal
- Ajudant sènior en la
disecció de penjalls
microquirúrgics i durant
la microanastomosi

Unitat docent
Cirurgia
Plàstica
HUGTIP

-Formació pràctica en
una o diverses
tècniques concretes

Extern

Nivell de
participació
Faculta
Ajudant
tiu ppal
X
X

X

Continguts de la formació en el 5è. any
CONTINGUTS
Rotació

Temps

Dispositiu
TEÒRICS

Cirurgia Estetica

3
mesos

Cirurgia Plàstica

9
mesos

-Intervencions de Cirurgia
Estètica
-Farciments
-Làser
-Patologia mamaria
-Malformacions vasculars
-Tumoracions cutànies
benignes
- Tumors cutanis no
melanoma
- Melanoma maligne
-Úlceras
-Pèrdues de substància
-Lipodistròfies
-Fractures facials
-Úlceres
-Sarcomes
-Tumors de cap i coll
-Peu diabètic
-Extremitat traumàtica
-Limfedema

PRÀCTICS
-Cirurgia Estètica
-Farciments
-Làser
-Cirurgia reparadora de
mama: reconstrucció,
hipoplàsia, hiperplàsia,
asimetries
-Empelts
-Penjalls
-Osteosíntesi
-Reconstrucció facial
-Remodelació i
reconstrucció corporal
- Cirurgià principal en
la disecció de penjalls
microquirúrgics i durant
la microanastomosi

Centre
acreditat pel
Ministeri de
Sanitat
Unitat docent
Cirurgia
Plàstica
HUGTIP

Nivell de
participació
Facultat
Ajudant
iu ppal
X
X

X

