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CRONOGRAMA DE ROTACIÓ DE LA ESPECIALITAT DE
REUMATOLOGIA
Continguts de la formació en el 1r. any
Continguts

Rotació

Temps

Reumatologia

1 mes

Radiologia

1 mes

Dermatologia

2 mesos

Cirurgia
Ortopèdica i
Traumatologia
Med. Interna

1 mes

5 mesos

 Perfeccionament de
l'anamnesi i exploració clínica
 El malalt comòrbid
 Febre d'origen desconegut
 Malalties pulmonars més
freqüents
 Cardiopaties
 Complicacions infeccioses del
malalt hospitalitzat
 Pneumònia, pleuritis, MPOC
 Pneumopaties

Urgències

1 mes

 Peculiaritats del malalt
subcrític
 Peculiaritats del malalt sense
diagnòstic definitiu

Teòrics
 Semiologia dels reumatismes
 Diagnòstic diferencial de la
monoartritis i poliartritis
principis bàsics del tractament
 Semiologia radiològica de les
malalties articulars i òssies
 Semiologia cutània de les
malalties reumàtiques
 Ortopèdia bàsica
 Criteris d'indicació quirúrgica

Pràctics
 Exploració de l'aparell locomotor
 Valoració de proves
complementàries
 Artrocentesi
 Lectura de radiografies
 Lectura bàsica de TC i RM
 Indicacions i pràctica de punció
guiada
 Assistència tutelada
 Assistència tutelada
 Cura bàsica de les ferides
 Aplicació de fèrules
 Atenció tutelada al malalt ingressat
 Toracocentesi
 Paracentesi
 Punció lumbar

 Atenció mèdica al malalt de
l'hospital de dia d'Urgències

Dispositiu
Unitat docent Reumatologia
HUGTIP

Unitat docent
Radiodiagnòstic HUGTIP

Unitat docent Dermatologia
HUGTIP
Unitat docent Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia
HUGTIP
Unitat docent Medicina
Interna HUGTIP

Urgències HUGTIP

Continguts de la formació en el 1r. any
Rotació

Temps

Nefrologia

2
mesos

Medicina
Intensiva

2
mesos

Continguts
Teòrics
Pràctics
 Coneixements de les
 Assistència tutelada
malalties renals més
 Consultes externes
vinculades amb les
monogràfiques
malalties
reumàtiques(glomerulonefriti
s i síndrome nefròtic)
 Osteodistròfia renal
 Complicacions
osteoarticulars del malalt en
hemodiàlisi.
 Complicacions
osteoarticulars del malalt
trasplantat.
 Principis bàsics de
 Passiva visita tutelada
tractament del malalt crític
 Indicacions i tècniques
d’intubació i ventilació
mecànica
 Indicacions i tècniques
dels diferents catèters

Dispositiu
Unitat docent Nefrologia
HUGTIP

Unitat docent Medicina
Intensiva HUGTIP
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Urgències
Reumatologi
a

1 mes
7
mesos

 Infeccions greus del malalt
inmunodeprimit
Ídem
 Malalties reumàtiques
agudes greus o invalidants
tributaries d’hospitalització.
 Aproximació diagnostica i
terapèutica del malalt vist a
consulta externa.
 Introducció tutelada a les
pautes terapèutiques
administrades a l’hospital de
dia.

Ídem

Urgències HUGTIP

 Atenció diària al malalt a la
planta d’hospitalització, tutelada
per un adjunt. Passi de visita
general un cop a la setmana.
 Consulta externa tutelada un dia
a la setmana.
 Atenció mèdica tutelada a
l’hospital de dia.

Unitat docent Reumatologia
HUGTIP

Continguts de la formació en el 1r. any
Continguts

Rotació

Temps

Reu.Pediàtric
a

2
mesos

 Diagnòstic i tractament de
les malalties reumàtiques
infantils

Immunologia

2
mesos

Reumatologi
a

8
mesos

 Coneixement de les
tècniques bàsiques en
Immunologia per al
diagnòstic de les malalties
reumàtiques,
 Interpretació dels resultats
i valor discriminatori a la
pràctica clínica.
 Malalties reumàtiques
agudes greus o invalidants
tributaries d’hospitalització.
 Aproximació diagnostica i
terapèutica del malalt vist a
consulta externa.
 Introducció tutelada a les
pautes terapèutiques
administrades a l’hospital de
dia.

Teòrics

Pràctics

Dispositiu

 Assistència tutelada a la consulta
externa monogràfica de
reumatologia pediàtrica hosp. Vall
d’Hebrón
 Preparar, llegir i interpretar les
següents tècniques: ELISA,
nefelometria,
immunofluorescència

Unitat docent Reumatologia
HUGTIP

 Atenció diària al malalt a la
planta d’hospitalització, tutelada
per un adjunt.
 Passi de visita general un cop a
la setmana.
 Consulta externa tutelada un dia
a la setmana.
 Atenció mèdica tutelada a
l’hospital de dia.

Unitat docent Reumatologia
HUGTIP

Unitat docent Immunologia
HUGTIP

Continguts de la formació en el 1r. any
Rotació

Temps

Clínica del
dolor

1 mes

Reumatologi
a

11
mesos

Continguts

Dispositiu

Teòrics

Pràctics

 Coneixement de
l’etiopatogènia del dolor i els
principis bàsics del
tractament analgèsic.
 Indicacions de les
tècniques invasives
analgèsiques.
 Consolidació de
coneixements i tècniques
adquirides prèviament.
 Complicacions
reumàtiques de malalts
ingressats per altra causa.
 Mètodes diagnòstics

 Valoració del malalt amb dolor
 Atenció tutelada a la pròpia clínica i
als malalts ingressats.
 Tècnica i practica dels procediments
invasius bàsics analgèsics

Unitat docent Anestesiologia
i Reanimació HUGTIP

 Atenció mèdica a malalts
hospitalitzats es requereix.
 Atenció mèdica a malalts de
consulta externa dos dies a la
setmana.
 Interconsulta de l’especialitat per
a la resta de l’hospital, tutelat.

Unitat docent Reumatologia
HUGTIP
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Rotació
opcional de
lliure elecció

2
mesos

complementaris(densitometr
ia, capil.loroscopia,
ecografia)
 Tècniques quirúrgiques
(biòpsia labial,
muscular,sinovial)

 Atenció mèdica a l’hospital de
dia.
 Pràctica de biòpsia a quiròfan.
 Participació activa a les sessions
clíniques i elaboració de
publicacions.

 Aprofundir en els
coneixements teòrics del
tema escollit

 Pràctiques sobre el tema escollit

Rotació opcional externa

