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HOSPITAL DE MATARÓ
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Objectiu
Actualitzar coneixements, actituds diagnòstiques i
tractament de les malalties més comunes en el nostre
entorn sanitari. L’alumne en acabar el curs ha de ser
capaç de reconèixer i solucionar els principals problemes
de salut que els usuaris del sistema nacional de salut
consulten a urgències i a l’atenció primària.

Competències
L’alumne en acabar el curs haurà d’haver assolit les
competències següents:
• Ser capaç de reconèixer i tractar les malalties més
freqüents de la comunitat, sobretot en els seus aspectes
d’urgència mèdica, tant en l’àmbit de l’assistència
primària com hospitalària.
• Reconèixer el grau de gravetat dels processos
patològics i la manera de prioritzar les actuacions i
derivacions dins del sistema sanitari.
• Saber fer un bon ús dels medicaments tenint-ne en
consideració les indicacions i el cost econòmic,
sobretot pel que fa a antibiòtics i psicofàrmacs.
• Conèixer les principals accions preventives de malaltia
pel que fa sobretot a hàbits saludables i prevenció
cardiovascular.

Metodologia
• El programa es divideix en 5 mòduls diferents que
contenen diverses assignatures. Cada assignatura té un
professor responsable. L’activitat consistirà en 3 hores
setmanals de presència a l’aula. La primera hora serà de
revisió dels continguts de l’examen setmanal fet a domicili;
es reforçaran els continguts no assolits i es discutiran les
diferents opcions. La segona i tercera hora es dedicaran a
l’explicació dels nous conceptes bàsics introductoris de la
tasca setmanal que es farà a domicili.
• A banda, l’alumne haurà de treballar 3-4 documents
bàsics sobre el temari de la setmana (guies, articles de
consens i referència) que el professor facilitarà. A més,
després de la lectura crítica d’aquests articles, haurà de
contestar un qüestionari de 30 preguntes d’elecció
múltiple per veure el grau d’assoliment dels continguts del
mòdul. Aquest test serà la base de la primera hora
presencial de la propera sessió.
L’alumne podrà establir contacte mitjançant la plataforma
virtual amb el professorat durant la setmana per tal de
poder resoldre dubtes sobre els documents bàsics de
lectura.
• L’alumne haurà de fer un portafolis on enregistrarà els
progressos dels seus coneixements, els dubtes que es
generen i un cas clínic viscut sobre algun dels temes de la
diplomatura. El portafolis serà valorat periòdicament per
algun dels coordinadors.

Adreçat a
Llicenciats en medicina amb poca experiència professional,
o bé que retornen a la pràctica clínica després d’un període
d’inactivitat, o bé que consideren necessari un reciclatge; i
professionals d’altres països amb una pràctica diferent,
sovint amb poca experiència i acostumats a sistemes
organitzatius i laborals diferents.

Avaluació
Per obtenir una avaluació positiva cal assistir al 75% de les
classes presencials i contestar el 90% dels exàmens. També
cal completar el portafolis i assistir a les sessions de tutoria.
En acabar el curs, l’alumne haurà de presentar i superar la
discussió d’un cas clínic. Fins que no se superi aquest darrer
requisit no es podrà emetre el dictamen de diplomat.

Títol que s’obté
Aquest curs dóna accés al diploma de postgrau en
Actualització en diagnòstics i terapèutiques de les malalties més prevalents a
la comunitat, expedit per la Universitat Autònoma de
Barcelona.

Programa del curs
Mòdul 1: Bases de la pràctica mèdica amb èmfasi en
el model sanitari català.
• Medicina basada en l’evidència i com fer cerques
bibliogràfiques. Octubre 2009 (Dr. Mateu Serra)
• Estructura sanitària. Model sanitari català. Octubre 2009
(Dr. Pere Torán)
• Principis de la bioètica aplicada a la pràctica mèdica.
Novembre 2009. (Dr. Javier Barja)
Mòdul 2: Urgències mèdiques. Grans síndromes
urgents.
• Urgències mèdiques: Grans síndromes urgents.
De novembre a desembre de 2009 (Dr. Carles Miret)
Mòdul 3: Risc cardiovascular i suport vital.
• Electrocardiografia bàsica. Arítmies freqüents.
Gener 2010 (Dr. Alfons Sualís)
• Suport vital avançat. Febrer 2010 (Dr.Rafael Martínez)
• Factors de risc cardiovascular. Març 2010
(Dra. Àngela Felip)
Mòdul 4: Antibioticoteràpia i infeccions prevalents.

• Saber on consultar la bibliografia mèdica i com
interpretar les fonts bibliogràfiques amb esperit crític i
adaptat al lloc de treball.

• Antibioticoteràpia i infeccions prevalents.
Abril/maig 2010 (Dr. Josep A. Capdevila)

• Conèixer els principis bàsics de l’ètica, drets i deures
dels malalts, per tal d’aplicar-los al seu lloc de treball.

Mòdul 5: Abordatge del pacient vell pluripatològic i
del pacient amb trastorns de conducta.

• Saber fer un ús racional i seqüencial de les
exploracions complementàries segons la hipòtesi
diagnòstica que s’hagi de demostrar.

• Ansietat i depressió. Patologia psiquiàtrica prevalent.
Maig 2010 (Dr. Josep Cañete)
• Abordatge del pacient vell pluripatològic. Juny 2010
(Dr. Mateu Cabré)

