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Salutació de la  Direcció de Centre i cap d’estudis  

 

 

Benvinguts al nostre Hospital, 

 Os agraïm que hagueu escollit el nostre centre per realitzar la vostra especialitat 
mèdica.  

 El nostre hospital aposta fort per la docència especialitzada, como es demostra a 
l’haver augmentat en els darrers anys l’acreditació d’especialitats i en conseqüència el nombre 
de places ofertades. 

Haver accedit al nostre prestigiós sistema MIR us ha d’emplenar d’orgull ja que podeu 
realitzar la vostra especialització sota un sistema nacional assentat a Espanya des de fa uns 30 
anys i que té una estructura, sistemes d’aprenentatge i de control molt professionalitzats i 
clarament instaurats en el nostre sistema sanitari. 

 Els vostres anys de MIR són un temps únic i especial en la vostra vida laboral. És molt 
important per a vosaltres aprofitar al màxim els anys que estareu amb nosaltres realitzant la 
vostra especialitat. Són anys que mai tornaran i fonamentals per a què us convertiu en 
excel·lents metges i bons especialistes. No escatimeu treball, esforç i estudi, premisses 
fonamentals per a l’èxit 

Dr. M. Vilà Justribó 

Cap d’estudis 
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Història de l’Hospital 

 

L’any 1956 es va inaugurar la “Residencia Sanitaria General Moscardó” amb una plantilla de 
106 persones i 102 llits. 

L’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida es va inaugurar oficialment l’any 1987, pel president de 
la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, i des de llavors ha anat evolucionant tant en els aspectes 
tecnològics i docents, com en el nombre de llits, 447 actualment, i de personal 

L’any 1994 es crea la Comissió Quatripartita entre el Departament de Sanitat i Seguretat 
Social, el Comissionat d’Universitats i Investigació, la Universitat de Lleida i l’Institut Català de 
la Salut que serà l’encarregada de l’elaboració i posterior signatura del concert que donarà 
l’Hospital el rang d’universitari al 1995. 

Cal destacar que a l’any 1996 es va crear i acreditar la Unitat de Recerca conjuntament amb la 
Universitat de Lleida dintre del projecte REUNI i que posteriorment es va transformà en la 
Fundació Privada Dr. Pifarré, Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, IRBLleida. 
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Càrrecs directius de l’Hospital 

 

Gerent Territorial de l’ICS a Lleida: 

• Dr. Jaume Capdevila Mas 

Director Mèdic: 

• Dr. Alfredo Jover Saenz  

Director de Recursos Humans: 

• Sr. José Luís Mir Novellón 

 Director de Serveis Generals: 

• Sr. Ramón Sorribes Amenós 

Director Económicofinancer: 

• Sr. Àngel Ferrando Eroles 

Directora d’Infermeria: 

• Sra. Marina Peirón París 
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Comissió de Docència MIR 

 

Cap d’estudis:  Dr. Manel Vilà Justribó 

Vocals en representació dels tutors:  

 Dr. Xavier Bringué Espuy  

 Dr. Antonio Gómez Ribelles  

 Dr. Salvador Miret Fallada 

 Dr. José Manuel Porcel Pérez 

 Dr. Antònio Ruiz Giner  

Vocals en representació dels especialistes en formació: 

 Dr. Josep M. Auget Martín  

 Dra. Marta González Duaigües 

 Dra. Maria Irigoyen Otiñano 

 Dra. Mónica Nájar Subías 

 Dra. Ester Vicario Izquierdo   

Vocal en representació de la comunitat autònoma: 

 Dr. Alfredo Jover Saenz 

President de la subcomissió d’Infermeria: 

 Sra. Teresa Pedrol Aigé 

Coordinador de la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària: 

 Dr. Eduard Peñascal Pujol 

Coordinador de docència: Dr. Josep Manel Casanova Seuma 

Facultatiu designat per la Comissió d’Investigació: 

 Dr. Xavier Matias-Guiu Guia  

Vocal: Dr. Xavier Vilà Justribó 

Coordinador d’Urgències: Dra. María José Abadías Medrano 

Secretària de la Comissió: Sra. Montserrat Solanilla Puértolas 
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El resident a l’Hospital 

Els nous residents hauran de complimentar a la Comissió de Docència una fitxa amb les seves 

dades personals al que adjuntaran una fotografia, el document amb el número d’ordre de plaça 

adjudicada com a resident i una còpia de l’expedient acadèmic. 

Els drets i obligacions dels residents estan regulats, fonamentalment, pel Reial decret 

1146/2006, de 6 d’octubre pel qual s’estableix la relació laboral especial de residència per a la 

formació d’especialistes en Ciències de la Salut, pel contracte de treball que subscriu a 

l’incorporar-se a la seva plaça a l’Hospital i per la Guia de Formació Mèdica Especialitzada. De 

totes elles es dedueix principis generals com a: 

• La doble vessant docent i laboral de la seva vinculació amb l’Hospital. 

• El dret i la obligació de desenvolupar correctament el seu programa de formació. 

• La possibilitat d’assistir a activitats de formació externa (congressos, cursos, etc). 

• La dedicació exclusiva de la seva activitat a la institució. 

• La obligació de desenvolupar les tasques assistencials que li siguin encomanades 

(segons el nivell de formació). 

• Acceptació dels mecanismes d’avaluació 

Identificació 

És obligatori que tots els residents portin la targeta d’identificació personal de manera visible, 

així com la indumentària que se’ls proporciona quan s’incorporen. Identificar-se correctament 

ajuda els pacients i familiars a saber qui els està atenent i orienta el pacient sobre la funció 

que desenvolupa. 
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PAUTES D’ACTUACIÓ AL SERVEI 

 

Arribada 

Un cop el resident arribi al servei on ha de fer la rotació es presentarà al tutor responsable que 

el presentarà al cap del servei, la supervisora d’infermeria i la resta del personal facultatiu i 

residents. El tutor li explicarà les tasques a desenvolupar i la seva progessió amb la finalitat 

d’assolir les competències assignades. 

 

Horaris  

Durant el seu període de residència, el resident s’incorpora en totes les activitats del servei 

per on desenvolupi les diferents rotacions. Això inclou les sessions formatives i informatives, 

les consultes de pacients i les seves accions derivades (procedimemts diagnòstics i 

terapèutics) 

 

RELACIÓ AMB ELS PACIENTS 

 

Tracte 

S’ha de tractar el pacient amb respecte i amabilitat, de manera personalitzada i mantenint una 

conducta ètica. S’ha de mantenir en tot moment la cortesia i les bones maneres amb els 

pacients, com a mostra de respecte mutu. S’ha de ser tolerant. L’ètnia, el sexe, la religió, la 

classe social, la orientació sexual, l’estat civil o l’aspecte físic, no poden ser diferències en el 

tracte. No s’han d’utilitzar adjectius pejoratius per a referir-se a pacients amb comportaments 

difícils, així com fer judici de valors de les persones que tractem. 

En situacions difícils el resident ha de mantenir la calma i ajudar a desactivar la escalada de 

violència amb autocontrol i evitant la confrontació. 

 

Intimitat i confidencialitat 

S’ha de preservar la intimitat i la confidencialitat de les persones, així com donar oportunitat 

als pacients d’expressar-se, respondre les preguntes i dubtes que puguin plantejar, en un 

ambient de privacitat. 

La confidencialitat es refereix tant als registres clínics (històries, informes) com informació 

personal i administrativa. 
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Absències durant el període de formació  

 

L’especialista en formació té dret a les mateixes vacances que el personal de plantilla i a les 
baixes per malaltia que estableixen les normes vigents. No obstant, la peculiaritat que té la 
finalitat bàsica de la seva estada (la formativa), fa que la norma prevegi un màxim de temps en 
què el resident pugui estar absent de les activitats formatives. 

El temps màxim que un resident pot deixar de prestar serveis per causes justificades 
(generalment baixa laboral) sense que hagi obligatòriament de ser avaluat negativament, està 
estipulat en el 25% de la jornada anual. Això s’entén que correspon a tres mesos de treball en 
un any docent, és a dir, des de el mes en què s’incorpora fins el mateix mes de l’any següent. A 
més dels esmentats tres mesos, podran gaudir durant l’esmentat període del mes de vacances 
i dels dies de lliure disposició 

Per aquells que siguin avaluats negativament per aquestes causes, s’estableixen condicions 
especials. 

Per justificar una baixa laboral serà necessari complir els requisits legals establertes, i notificar 
documentalment el començament i la fi de la situació de baixa laboral a la Direcció Mèdica. 
Aquesta informació no s’ha de demorar. 
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Activitats de formació  

 
Els Programes Nacionals d’Especialitat ha estat elaborats per les diferents Comissions 
Nacionals de cadascuna d’elles i recull de manera genèrica tots els aspectes de la formació 
dels residents, a aquests programes es pot accedir a la pàgina del Ministeri: 

http://www.msc.es/profesionales/formacion/guiaFormacion.htm 

 
D’altra banda, en cada Unitat Docent s’ha desenvolupat el seu Programa Nacional, mitjançant 
l’establiment del Programa Local de la Especialitat, que ha estat aprovat per la Comissió de 
Docència. 

La formació del resident descansa en els següents tipus d’activitats: 

� Rotacions:  durant la formació romandrà un temps determinat en les diferents especialitats i/o 
àrees d’activitat que contempli el seu programa de formació. 

� Guàrdies:  durant la formació, els residents realitzaran les guàrdies que estiguin establertes 
per any i especialitat. 

� Cursos:  Per la Comissió de Docència, amb el suport de la Unitat de Formació Continuada, 
s’ha elaborat un Programa de formació comuna complementària per a tots els residents. 
D’altra banda el tutor de la especialitat proposarà els cursos complementaris de la especialitat 
que siguin aconsellables per completar la formació especialitzada. 

� Investigació:  El seu aprenentatge es fa combinant la teoria i la pràctica. Per això durant la 
seva estada els residents realitzaran diversos cursos sobre metodologia de la investigació a 
través de l'Institut de Recerca IRBLleida.  
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Legislació d’interès 

 

• Llei 44/2003 ,  de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries. 

• Reial decret 1146/2006,  de 6 d’octubre pel que es regula la relació laboral 

especial de residència per a la formació d’especialistes en Ciències de la Salut.  

• Reial decret 183/2008,  de 8 de febrer, pel que es determinen i classifiquen les 

especialitats en Ciències de la Salut.  

• Ordre SCO/581/2008,  de 22 de febrer, per la que es publica l’Acord de la 

Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut.  

• Reial decret 450/2005,  de 22 d’abril, sobre especialitats d’infermeria.  

• Programes formatius d’especialistes  

• Reial decret 1/1995 , de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

l’estatut dels treballadors.   

  

 

 


