DOCUMENT PER A LES ROTACIONS EXTERNES PER A RESIDENTS
DE PEDIATRIA
SUBCOMISSIÓ DE DOCÈNCIA DE PEDIATRIA. FEBRER DE 2015.
La Subcomissió de Docència de Pediatria considera que un període ben dissenyat
de rotació fora del nostre hospital pot ser molt enriquidor i complementar la
formació dels nostres residents de Pediatria. Els tutors i els responsables dels
Serveis i Unitats orientaran i ajudaran els/les residents a trobar un centre on
aprofitar al màxim aquesta rotació.
De forma general, la rotació externa haurà d’oferir una formació que no es pugui
oferir al nostre centre o complementar la formació que s’hi ofereix.
Aquest document pretén establir les bases per regular aquestes rotacions i servir
de referència per a residents, tutors i responsables dels Serveis i Unitats.

1-Procediment general de les rotacions externes
Se seguirà el procediment general establert per la Comissió de Docència de
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Al final d’aquest document s’adjunten la
normativa vigent i el formulari de sol·licitud. Es pot accedir a les versions més
actualitzades des de la Intranet de l’hospital, a través del següent itinerari: Intranet
- Docència - Formació especialitzada - Programes de formació - Rotacions externes
http://www.vhebron.net/web/intranet-vall-d-hebron/programes-de-formacio

2-Llistat de centres candidats a rebre els nostres residents
Al final d’aquest document s’estableix la llista de centres que els responsables dels
diversos Serveis i Unitats consideren de referència, amb les dades de la persona de
contacte.
En cas que el/la resident volgués realitzar una formació específica que no s'oferís
als centres que els responsables dels Serveis o Unitats haguessin considerat de
referència, caldria fer una valoració d'una sol·licitud de rotació externa a un altre
centre nacional o internacional prèvia aprovació del seu tutor i el responsable del
Servei o Unitat corresponent.

3-Condicions generals per realitzar una rotació externa
La Subcomissió de Docència de Pediatria considera que, idealment, el/la resident
que vulgui realitzar una rotació externa haurà d'haver realitzat prèviament una
rotació voluntària pel mateix Servei/Unitat del nostre centre de un temps mínim
de dos mesos. Tanmateix, aquesta condició caldrà valorar-la individualment
mitjançant una entrevista amb el seu tutor i el responsable del Servei o Unitat
corresponent.
Per a totes les gestions per realitzar la sol·licitud de la rotació externa, el/la
resident haurà de comptar amb l’opinió i aprovació per part del seu tutor i del
responsable del servei corresponent a l’especialitat que el/la resident es disposi a
cursar al centre extern.

4-Terminis de la rotació externa
La sol·licitud de la rotació externa és recomanable que es realitzi durant el primer
semestre del 3er any de residència per a permetre dur a terme totes les gestiones
necessàries.
La durada d’una rotació externa és de 2 mesos.

5-Beques per a rotacions externes
El grup de treball de rotacions externes revisarà les beques a què pot optar el/la
resident que pretén fer una rotació externa i en farà còpia als delegats de residents
de 4rt any. A la pàgina web del VHIR es disposa d’un apartat de convocatòries en
aquest sentit:
http://www.vhir.org/larecerca/ajutsrecerca/convocatories/convocatories.asp?m
v1=2&mv2=2&mh1=2&mh2=2&mh3=1&Idioma=ca

6-Memòria de la rotació
El/la resident haurà de fer una memòria de la rotació, que entregarà al tutor del
resident i al responsable del servei corresponent a l’especialitat que el resident
vagi a cursar al centre extern. Tot i que es considera recomanable, queda a criteri
d’aquest responsable si és necessari fer una sessió interna del servei exposant la
seva experiència.

7-Altres qüestions
Anualment, la Subcomissió de Docència de Pediatria farà un llistat de les rotacions
externes dels residents que inclogui nom i cognoms del resident, l’especialitat i el
centre on realitza la rotació.

