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I N T R O D UC C I Ó
En el RD 183/2008 es defineix la Unitat Docent Multiprofessional (UDM) com el conjunt de recursos
personals i materials pertanyents als dispositius assistencials, docents, d'investigació o de qualsevol altre
caràcter que, amb independència de la seva titularitat, es considerin necessaris per impartir formació
reglada en especialitats en Ciències de la Salut pel sistema de residència, d'acord amb el que estableixen els
programes oficials de les diferents especialitats.
El mateix RD (183/2008) en l'Art. 7.2 diu: "es formaran en la mateixa Unitat Docent Multiprofessional les
especialitats que, tot i requerint per al seu accés diferent titulació universitària, incideixin en camps
assistencials afins”.
La UDM de l’HU Institut Pere Mata està acreditada per a la formació de metges especialistes en Psiquiatria
(des de 1986), psicòlegs especialistes en Psicologia Clínica (des de 1994) i infermers especialistes en
Infermeria en Salut Mental (des de 2000).

Nombre residents incorporats en els darrers 5 anys

ESPECIALITATS
IIR
MIR
PIR

2018

2019

2020

2021

2022

2
3
2

2
3
3

3
3
4

3
3
4

2
4
4
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S E RV E I S
D OC E N T

ASSISTENCIALS

V I N C U L AT S

A

LA

U N I TAT

Els serveis assistencials vinculats a la Unitat Docent atenen a una població de 641.926 habitants (font:
Idescat estimació de població a gener 2021) , corresponent a la Regió Sanitària del Tarragonès.
La població es distribueix de la següent manera: la comarca del Tarragonès (Tarragona) 262.001 habitants,
el Baix Camp - Priorat (Reus) 204.337 habitants, Conca de Barberà-Alt Camp (Valls) 65.149 i Baix Penedès
(el Vendrell) 110.439 habitants.
A continuació s’enumeren els serveis que conformen cadascuna de les àrees de l'Institut i que formen part
de la Unitat Docent.

Àrea Comunitària d’Adults
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre de Salut Mental d'Adults de Tarragona
Centre de Salut Mental d'Adults de Reus
Centre de Salut Mental d’Adults de Valls
Centre de Salut Mental d'Adults de Vendrell
Hospital de Dia d’Adults de Tarragona
Hospital de Dia d’Adults de Reus
Servei d’Atenció Ambulatòria en Salut Mental als centres penitenciaris: Centre Penitenciari de Mas
d’Enric
Unitat de Referència de Trastorns de la Conducta Alimentària: rep pacients de la xarxa d’adults i
infantil i juvenil

Àrea Comunitària Infantil i Juvenil
•
•
•
•
•
•

Centre de Salud Mental Infantil i Juvenil de Tarragona
Centre de Salud Mental Infantil i Juvenil de Reus
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Valls
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Vendrell
Hospital de Dia d'Adolescents de Reus
Hospital de Dia d’Adolescents de Tarragona

Àrea Hospitalària (Clínica Psiquiàtrica Universitària)
•
•
•
•
•

Hospitalització breu
Servei d’Urgències
Unitat de Patologia Dual
Equip Multidisciplinar de Suport Especialitzat
Unitat de Crisis d’Adolescents
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Àrea de Rehabilitació
a) Àrea Hospitalària
• Unitat de Rehabilitació Hospitalària
o Unitat de Subaguts
o Unitat d’Alta Dependència Psiquiàtrica
o Unitat d’Atenció Psiquiàtrica Especialitzada
•

Unitat de Mitjana i Llarga Estada
o Unitat de Psiquiatria
o Unitat de Psiquiatria Geriàtrica

b) Àrea Comunitària
Servei de Rehabilitació Comunitària de Tarragona
• Servei de Rehabilitació Comunitària de Reus
• Servei de Rehabilitació Comunitària del Vendrell
• Servei de Rehabilitació Comunitària de Valls
•

Àrea sociosanitària
•

Residència Monterols
o Sociosanitari
 Convalescència
 Psicogeriatria
 Llarga estada
o Hospital de Dia Psicogeriàtric

Àrea de Trastorns Cognitius i Demències
•

Equip d’Avaluació Cognitiva Integral Ambulatòria de Trastorns Cognitius (Reus i Tarragona).
(Va tancar el març de 2022).

Hospitals Generals
Unitats depenents de l’HUIPM
•
•
•

Interconsulta i enllaç.
Unitat Hospitalària de Desintoxicació.
Unitat de Sensibilització Central.

Unitats depenents de l’hospital general
•

Hospital Universitari Sant Joan de Reus: Neurologia, Atenció Ambulatòria d’Addiccions i Salut
Mental, neuropediatria i psicooncologia.

Atenció Primària
Es realitza a centres d’Atenció Primària dependents del Tarragonès i Baix Camp.
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Programes Específics
En els darrers anys s’han desenvolupat programes d’atenció específica comunitària com:
•
•
•
•
•

Programa d’Atenció a la Crisi; es porta a terme a l’Hospital de Dia d’Adults de Tarragona.
Programa d’Intervenció Precoç en Trastorns Psicòtics.
Programa de Suport a l’Atenció Primària.
Pla de Serveis Individualitzats (Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell).
Equip GUIA.

Al Centre Penitenciari de Mas d’Enric s’han desenvolupat els següents programes:
•
•

Programa col·laboratiu entre Salut Mental Penitenciària i l’Atenció Primària de Salut Penitenciària.
Programa d’Atenció Específica als Trastorns Psicòtics Incipients.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE L'HU INSTITU T PERE
M ATA
El Comitè de Direcció està format per les següents persones:
•
•
•
•

Director gerent: Francesc X. Arrufat
Director de Recursos Humans: Artur Martí
Director administratiu: Josep Amigó
Director d'Expansió i Pla Estratègic: Enric Cardús

El Comitè de Direcció Assistencial, està presidit pel director mèdic i hi assisteixen els responsables de les
diferents àrees d'atenció sanitària i de recerca.
•
•
•
•
•
•
•
•

Director assistencial: Francesc X. Arrufat
Adjunta a la Direcció: Cori Juanpere
Directora de l’Àrea de Recerca: Elisabet Vilella
Director d’Infermeria: Jordi Muntané
Cap de l’Àrea Comunitària d’Adults: Cristina Sáez
Cap de l’Àrea Infantojuvenil: Jordi Peris
Cap de l’Àrea Hospitalària d’Adults i Psiquiatria d'Enllaç: Inès Niubó
Cap de l’Àrea Sociosanitària: Imma Grau

Organigrama de l’HUIPM
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U N I TAT D OC E N T
Composició de la Unitat Docent Multiprofessional
Personal integrant de la Unitat Docent:
Cap d’estudis

Yolanda Alonso

Secretària

Noemi Panadès

TUTORS MIR

TUTORS PIR

TUTORS IIR

Yolanda Alonso

Anna Bové

M. José Algora

Osane Gómez

Eloy Gey

Cristina Galán

Imma Grau

Alfonso Gutiérrez

Marina García

Inès Niubó

M. Carme Miralles

Samuel Pombo

Aser A. Coma

RESIDENTS MIR (10)

R4

RESIDENTS PIR (9)

Oriol Borrull

Juan García

Paula Cotino

Sara Ricart

RESIDENTS IIR (4)

Juan Tortajada

R3

R2

Nicolás Campano

Claudia Morelló

Julia Sánchez

Alba Navarrete

Paola Saura

Elvira Ortega

Belén Alfonso

María Boluda

Marta Cruzado

Maria Ballabriga

Noelia Jurado

Concepción Cuevas

Beatriz López

Marc Mourelo

Noelia Romero

Mireia Segui

R1

Pau Piany

Jessica Alonso

Isabel Martínez

Paula Alcaide

Lidia Fernández

Cristina Fons

Laia Pérez

Celia Perís

Sofía Planells
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Comissió de Docència
La Comissió de Docència és l'òrgan màxim gestor de la formació especialitzada i com a tal estén les seves
competències a tots els dispositius de la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental.
La Ley 44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, considera les Comissions de
Docència òrgans essencials del sistema formatiu en les quals hi seran representats els tutors de la formació i
els residents de les diferents especialitats.
Pertoca a la Comissió de Docència facilitar la integració de les activitats formatives dels residents amb
l’activitat assistencial del centre, planificant la seva activitat professional al centre conjuntament amb els
òrgans de direcció de l’hospital.
El DECRET 165/2015, 21 de juliol, fixa els criteris generals relatius a la composició i funcions de les
Comissions de Docència i assenyala que s’hi haurà de constituir una Subcomissió específica d’especialitats
d'Infermeria amb la missió de coordinar-ne la seva formació.
El Reglament de la Comissió de Docència està transcrit a la Guía de la Residencia para las especialidades de
Psiquiatría, Psicología Clínica y Enfermería en Salud Mental (disponible a la web de l’HUIPM) i també a la
Documentació del Sistema de Gestió del nostre hospital.
Composició durant el curs 2021-22:
Presidenta

Yolanda Alonso

Vicepresident

Alfonso Gutiérrez

Secretària

Noemi Panadès

Vocals

Xabier Ansa

Francesc X. Arrufat

Julia Sánchez

Cruzma Fuentes

Cristina Galán

Sara Ricart

Marta Cruzado

Inès Niubó

La Comissió es reuneix en sessió ordinària una vegada cada dos mesos aproximadament en un calendari
fixat i, de forma extraordinària, quan sigui necessari.
Dates de reunions celebrades durant el curs 2021-22: 8 de juliol, 23 de setembre, 25 de novembre, 17 de
febrer, 28 d’abril i 9 de juny.

Altres comissions amb participació dels residents
•
•
•

Comitè de Bioètica Asistencial
Comissió Clínica de Formació
Comissió Clínica d’Investigació
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•
•
•

Comissió de Farmàcia i Terapèutica
Comissió d’Històries Clíniques i Mortalitat
Comissió d’Infecció Hospitalària, Profilaxi i Política Antibiòtica

Estades formatives de residents externs
El sistema de Formació Sanitària Especialitzada preveu la realització de rotacions externes autoritzades, per
tal d’ampliar coneixements i/o habilitats que no es poden adquirir al centre d’origen i que, segons el
programa de formació són necessaris o el complementen.
L’HUIPM porta anys rebent residents externs tant nacionals com estrangers, que amplien la seva formació
en els nostres serveis amb la supervisió dels professionals que hi treballen.
Per sol·licitar realitzar una rotació externa amb nosaltres, és necessari dur a terme una sèrie de tràmits que
s’especifiquen al “Protocol per a residents externs” que ha desenvolupat la UDM del nostre hospital.

Rotacions sistemàtiques dels residents de Medicina i Infermeria
Comunitària

de Medicina Familiar i

Residents de Medicina (MFiC)
Cada any, els residents de MFiC de les Unitats Docents de l’Institut Català de la Salut (ICS), de L'Entitat de
Dret Públic (EDP) Salut Sant Joan de Reus, i de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, fan la seva rotació en
Salut Mental al nostre hospital, que té una durada de 4 setmanes.
Durant aquesta rotació, els MFiC han passat pels Centres de Salut Mental d’Adults de Tarragona, de Reus, de
Valls i del Vendrell. Una setmana la realitzen al Servei d’Urgències del nostre hospital.
L’HUIPM disposa d’un Protocol per a residents externs, que han de formalitzar prèviament per tal de poder
portar a terme l’esmentada rotació.

Objectius rotacions residents MFiC
Rotació pels serveis comunitaris:

1. Elaborar correctament la història clínica i exploració psicopatològica del pacient atès en un CSMA.
2. Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a realitzar un correcte diagnòstic i pla d'intervenció
en els diferents problemes de salut mental (ansietat, depressió, psicosi ...) atesos en CSMA.
3. Identificació, detecció i intervenció en situacions de crisi en el pacient que realitza seguiment en el
CSMA.
4. Adquirir coneixements bàsics de les intervencions psicològiques realitzades en salut mental.
5. Coneixement dels criteris de derivació als recursos assistencials, sanitaris i no sanitaris que participen en
l'atenció al trastorn mental a nivell comunitari.
6. Valoració i intervenció sobre l'entorn social i familiar del pacient atès al CSMA (escolta activa,
psicoeducació, suport emocional ...).
7. Maneig dels psicofàrmacs utilitzats amb més freqüència en un CSMA.
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Rotació pel servei d’Urgències:

1. Elaboració correcta de la història clínica i exploració psicopatològica del pacient en situació de crisi.
2. Avaluació adequada de les urgències psiquiàtriques i coneixement dels criteris de derivació i ingrés.
3. Adquisició de les habilitats necessàries per realitzar un maneig adequat de situacions en què hi hagi
heteroagressivitat, tenint en compte la seguretat del propi pacient i l'equip.
4. Maneig adequat de situacions amb risc autolític i/o autoagressivitat.
5. Identificació i maneig de la simptomatologia aguda atesa en un servei d'urgències (síndrome psicòtica,
síndrome maníaca o hipomaníaca, simptomatologia depressiva, crisi d'ansietat ...).
6. Identificació i maneig de problemes derivats de l'ús de drogues en pacients amb problemes de salut
mental.
7. Maneig adequat dels principals psicofàrmacs utilitzats en un servei d'urgències de salut mental.

Residents d’Infermeria Familiar i Comunitària
Els residents d’Infermeria de Família i Comunitària (IFiC) de la Unitat Docent de l’Institut Català de la Salut
(ICS) fan la seva rotació per Salut Mental al nostre hospital; la seva durada és de 4 setmanes i s’ha dut a
terme al Centre de Salut Mental de Valls.

Objectius rotacions residents IFiC
1. Conèixer el funcionament d'un CSMA així com el seu paper dins la xarxa assistencial comunitària: vies
de derivació des d'Atenció Primària, perfil dels pacients atesos, programes desenvolupats...
2. Conèixer les patologies mentals més prevalents entre la població atesa en un CSMA.
3. Adquirir habilitats per realitzar de forma correcta una entrevista clínica, detectar situacions de risc
sociosanitari i desenvolupar habilitats de comunicació adequades.
4. Identificar les necessitats de salut de la població atesa en un CSMA i proporcionar una adequada
resposta de cures.
5. Realitzar una valoració integral del pacient incloent l'atenció a les famílies amb la finalitat de dotar-les
d'eines i estratègies de maneig tant en situacions de crisi com d'estabilitat (identificació de símptomes
d'alarma, hàbits saludables, abordatge de la crisi...)
6. Prestar cures especialitzades al pacient psiquiàtric, treballant de forma coordinada amb altres
professionals i especialistes.
7. Identificar els efectes adversos més freqüents dels tractaments utilitzats així com estratègies per
abordar-los.
8. Conèixer/participar en tallers psicoeducatius que es desenvolupin en el servei.
9. Conèixer i col·laborar en el programa PSI (Programa de Seguiment Individualitzat) que es desenvolupa
en els CSMA.
10. Conèixer la legislació vigent i aplicar els principis ètics en matèria de Salut Mental (ingressos
involuntaris, tractaments judicials...).
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ESPECIALITAT

SERVEI ROTACIÓ
Centre de Salut Mental d’Adults el Vendrell
Servei d’Urgències
Centre de Salut Mental d’Adults Reus

MFiC

Servei d’Urgències
Centre de Salut Mental d’Adults Tarragona
Servei d’Urgències
Centre de Salut Mental d’Adults Valls
Servei d’Urgències

IFiC

TEMPS ROTACIÓ

NOMBRE RESIDENTS

3 setmanes
1 setmana

6 residents

4 setmanes
1 setmana

10 residents

4 setmanes
1 setmana

9 residents

4 setmanes
1 setmana

3 residents

Centre de Salut Mental d’Adults el Vendrell

4 setmanes

4 residents

Centre de Salut Mental d’Adults Valls

4 setmanes

1 resident
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P R OG R A M E S D E F O R M A C I Ó
El programa de Psiquiatria actual està vigent des de setembre de 2008, el de Psicologia Clínica des de juny
de 2009 i el programa d’Infermeria de Salut Mental va entrar en vigor al maig de 2011.
A continuació fiquem els links dels programes formatius de les tres especialitats que s’imparteixen a
l’HUIPM.

Programes del Ministeri
Programa de Psiquiatria
Orden SCO/2616/2008, de 1 de septiembre, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la
especialidad de Psiquiatría.
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/docs/progPsiquiatria.pdf

Programa de Psicologia Clínica
Orden SAS/1620/2009, de 2 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la
especialidad de Psicología Clínica.
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/docs/Psicologia_C.pdf

Programa d’Infermeria en Salut Mental
Orden SPI/1356/2011, de 11 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la
especialidad de Enfermería de Salud Mental.
https://www.boe.es/boe/dias/2011/05/24/pdfs/BOE-A-2011-9081.pdf
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Itineraris formatius
Models de les diferents rotacions, de les 3 especialitats, que es desenvolupen a la nostra Unitat Docent
Multiprofessional. L’ordre real de les rotacions pot variar.
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Valoracions de les rotacions efectuades a l’HUIPM
Els residents de la nostra UD, realitzen de forma anual una valoració de totes les rotacions incloses en el seu
itinerari formatiu. Es tracta de una enquesta dissenyada per la nostra UD i és anònima.
Els objectius serien:
•
•
•

Conèixer el grau de satisfacció dels residents amb cada una de les rotacions.
Detectar punts forts i febles.
Poder desenvolupar, si és necessari, un pla de millora a curt i mig termini.

Taula valoracions de les rotacions efectuades pels residents de l’HUIPM
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Taula de valoració de les rotacions segons l’especialitat

Enquesta de satisfacció de la Subdirecció General d’Ordenació I Desenvolupament Professional
(DGODP) de Catalunya*
De forma anual el residents de tota Catalunya completen una enquesta de satisfacció global de 50 ítems i
amb caràcter anònim.
L’enquesta recull diversos aspectes com el procés d’acollida, l’adquisició de competències, les guàrdies, la
supervisió per part dels col·laboradors docents, les tutories, el programa formatiu del centre, la estructura
docent o la investigació.
Una vegada analitzats els resultats són enviats a les Unitats Docents pel seu anàlisi i valoració.
*Enguany la SDGODP no ha enviat els resultats de l’enquesta de residents de la nostra Unitat Docent, per aquest motiu no podem presentar els
nostres resultats.

Rotacions lliures
Els residents PIR tenen inclosa, al seu programa del Ministeri, la possibilitat d'efectuar una rotació de lliure
disposició.
En el cas dels MIR, està contemplat fer una rotació externa en el seu quart any, sigui en el trajecte A o B.
En el cas dels IIR, està contemplada fer una rotació per Unitats Especials.
Aquesta rotació pot presentar les següents variants:
Rotar per algun servei de l’HUIPM que no estigui inclòs al programa obligatori.
• Ampliar una rotació del programa obligatori per la qual es tingui un especial interès.
• Rotar per un servei d'un altre hospital o centre, nacional o estranger.
En tots els casos, el resident haurà de consensuar-ho amb el seu tutor i que es consideri adequat dintre del
•

seu programa formatiu. La sol·licitud haurà de ser autoritzada per la nostra Comissió de Docència, la
Comissió de Docència o òrgan similar de l'hospital de destí i la SGODP.
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ESPECIALITAT

NOM

SERVEI ROTACIÓ LLIURE

TEMPS ROTACIÒ

MIR

Oriol Borrull

Unitat de Desintoxicació (Parc de Salut
Marc Barcelona)

Novembre 2021 a gener
2022

MIR

Juan Tortajada

Unitat Aguts i TEC (Hospital Clínic,
València)

Agost 2021 a octubre
2021

MIR

Paula Cotino

Unitat Consulta infantojuvenil URPI
(Hospital Universitari La Fe, València)

Novembre a desembre
2021

IIR

Noelia Romero

Hospital de Dia educatiu terapèutic
Infantojuvenil, Castelló

Setembre a novembre
2021

Programa incorporació residents 2021
La UDM prepara cada any un Programa de benvinguda per als residents que s’incorporen al nostre hospital.
L’objectiu és donar informació sobre l’estructura i funcionament del centre, així com coneixements bàsics de
Salut Mental.
La incorporació del residents enguany es va produir al mes de juliol com a conseqüència de la Covid.

PROGRAMA INCORPORACIÓ RESIDENTS 2021
DIMARTS 20 DE JULIOL. Aula 2 de la Unitat Docent
9:00 h

- Arribada a HUIPM. Firma de contractes. Indicacions generals, etc.
Tània Olivares i Noemi Panadès, secretàries de la Unitat Docent.

11:15 h - Descans.
11:30 h - Guia del resident i llibres del resident (IIR, MIR, PIR). Lleis de protecció de dades. Mesures
de seguretat en situació de Covid-19.
Tània Olivares i Noemi Panadès.
13:15 h - Finalització de la Jornada.

DIJOUS 22 DE JULIOL. Virtual (Webex)
9:45 h

- La Salut Mental a l’HUIPM: serveis i programes assistencials.
Francesc Xavier Arrufat, psiquiatre. Director gerent.
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10:30 h - Recerca per a residents a l’HU Institut Pere Mata.
Elisabet Vilella,directora de l’Àrea de Recerca.
11:15 h - Descans.
11:30 h - Avaluació i tractament psicològic: conceptes bàsics.
Ivan Llorens, psicòleg clínic del Centre de Salut Mental Infantojuvenil del Vendrell.
12:30 h - Avaluació i intervenció des d’Infermeria.
Marina G. Martínez, infermera especialista en Salut Mental
13:15 h - Presentació de la formació d’especialistes.
Yolanda Alonso,cap d’estudis.
14:00 h - Finalització de la jornada.

DIVENDRES 23 DE JULIOL. Virtual (Webex)
10:45 h - Perspectiva de la Formació Especialitzada: la visió del resident.
Oriol Borrull, R4 de Psiquiatria.
Marta Cruzado, R1 d’Infermeria en Salut Mental.
Sara Ricart, R4 de Psicologia Clínica.
11:45h

- Avaluació psiquiàtrica bàsica.
Alba Valiente, psiquiatra del Centre de Salud Mental d’Adults de Reus.

12:30 h - Presentació dels seus tutors als nous residents.

Programa de Formació Teòrica per a Residents de Salut Mental 2021-22
Cada any es desenvolupa un curs de formació comuna per a totes les especialitats de Salut Mental
(Psiquiatria, Psicologia Clínica i Infermeria de Salut Mental) i per a tots els residents de Catalunya a
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona (http://www.acmcb.es).
Aquest programa es va reprendre de forma parcial i telemàtica després de la crisi sanitària.
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Programa de Formació Multiprofessional
L’HUIPM organitza un programa de formació propi per a tots els residents, que inclou tallers, sessions
bibliogràfiques, sessions de recerca i sessions sobre temes específics amb experts.
Aquest programa s’ha realitzat de forma telemàtica fins a l’abril i posteriorment, presencialment cada 15
dies, dins de la jornada laboral.

Programa de Formació Multiprofessional 2021-22
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Valoració de l’organització de la classe

Valoració del professorat

Supervisió casos de residents
S'orienta com un espai dirigit a complementar la formació dels residents d'infermeria, psiquiatria i
psicologia clínica.
Les sessions de supervisió es van realitzar de forma telemàtica fins al mes d'abril i després de forma
presencial. Estan conduïdes per professionals clínics amb àmplia experiència que orienten les sessions amb
la intenció d’aconseguir la discussió reflexiva dels casos clínics portats, així com l’exploració d’aspectes
experiencials relacionats amb el rol del terapeuta en formació.
Valoració de l’exposició de la classe

Valoració del supervisor
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Eines bàsiques de Recerca en Salut Mental
Durant els primers anys, els residents fan un curs teoricopràctic d’Eines bàsiques de Recerca amb els
següents objectius:
•
•
•
•
•
•

Millorar els coneixements per dissenyar un projecte de recerca excel·lent
Millorar el coneixementpel disseny i gestió de bases de dades
Millorar l’efectivitat en la presentació de resultats científics
Millorar les capacitats per la cerca bibliogràfica i la revisió crítica d’articles
Millorar el coneixement dels instruments d’avaluació existents en salut lmental
Millorar les capacitats per a la cerca de dades biomèdiques en bases de dades públiques

L’assistència en aquest curs és obligatòria per als residents i els obrirà la possibilitat d’incorporar-se a un
projecte de recerca clínica de l’hospital.

PROGRAMA EINES BÀSIQUES DE RECERCA EN SALUT MENTAL
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Formació continuada
SESSIONS CIENTÍFIQUES GENERALS
Són sessions on els professionals del centre o externs hi presenten els seus projectes de recerca.
S’organitzen des de la Comissió Clínica de Recerca. Aquest any s’han realitzat les següents sessions:
•
•
•

Salud física en pacientes con esquizofrenia: objetivo calidad de vida (27.10.2021)
El modelo metacognitivo en la disregulación de la ira y la agresión (27.04.2022)
Les conductes autolesives en adolescents i joves (22.06.2022)

SESSIONS DE CASOS CLÍNICS
En els diferents serveis es desenvolupen sessions clíniques, en les quals els professionals de l’equip i els
residents (sota supervisió del col·laborador docent) presenten casos clínics que per la seva complexitat sigui
necessari treballar amb l’equip. El dia i l’hora es fixa en funció del propi servei.
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Formació interna
Al nostre hospital, cada any, es realitzen cursos de formació interna per tots els professionals. Els residents
tenen places reservades en cadascun d’ells.
Mitjana d’hores d’assistència als cursos i tallers per especialitat

JORNADES TRIMESTRALS DE FORMACIÓ i JORNADA ANUAL DE BIOÈTICA
L’hospital organitza periòdicament Jornades de Formació a les quals poden assistir-hi tant el personal dels
diferents serveis de l’HU IPM com d’altres centres.
Els objectius que es pretenen amb aquesta activitat són:
•
•
•
•

Incorporar diverses experiències clíniques i de recerca.
Invitar professionals d’altres institucions de reconegut prestigi, per aportar punts de vista
novedosos.
Afavorir el diàleg i intercanvi d’informació entre els assistents.
Facilitar col·laboracions en l’àmbit assistencial o de recerca.

Al curs 2021-22 no s’han realitzat Jornades Trimestrals de Formació ni la Jornada Anual de Bioètica.
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Formació externa
Els residents poden participar en activitats formatives externes (cursos, seminaris, congressos,…) que, en la
interacció amb el tutor, es considerin d'interès per completar la formació especialitzada.
Percentatge d’assistència a cursos i congressos per especialitat

N Total: 56

Presentació de treballs de recerca a congressos
RESIDENT

DATA

PARTICIPACIÓ

PRESENTACIÓ

V Congreso Nacional de Psicología
MORELLO GENDRE,

09-jul-21

CLAUDIA

2001. Psicología y salud pública:

Pòster

necesidad y oportunidad

V Congreso Nacional de Psicología
ORTEGA MORENO, ELVIRA

09-jul-21

2001. Psicología y salud pública:

Pòster

necesidad y oportunidad

RICART BOADA, SARA

NAVARRETE BRIANSO,
ALBA

10-nov-21

25-nov-21

XIV Congreso internacional y XIX
nacional de psicología clínica

XXIII Congreso de patología dual

Pòster

Pòster

Formació Doctoral
Existeix un programa de Doctorat en Salut Mental amb esment d'excel·lència, accessible a tots els residents
interessats (http://www.doctor.urv.cat/ca/futurs-estudiants/oferta/7712/index/).
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T U TO R I E S
El tutor de residència representa una figura d’acompanyament actiu en l’adquisició dels coneixements i
habilitats dels futurs professionals en Salut Mental i, en consonància amb l’article 11/1 del Real Decreto
183/2008 de 8 de febrer (https://www.boe.es/boe/dias/2008/02/21/pdfs/A10020-10035.pdf), els tutors
col·laboraran i supervisaran activament tot el procés d’aprenentatge; per tant seran un referent constant
per consultar i revisar les accions del resident.
A Catalunya els tutors han d'estar acreditats per la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut
(DGPRS), segons estableix el Decret 165/2015, de 21 de juliol.
Des de desembre de 2017, els tutors de l’HU IPM disposen de 3 hores per resident al mes per desenvolupar
aquesta tasca dins la seva jornada laboral.
Mitjana de residents per tutor (per llei el màxim és 5)

Al llarg dels últims anys, des de la UDM, s’ha realitzat un important esforç en la formació continuada dels
tutors, de forma que cada any assisteixen a cursos específics de la seva tasca.
Cursos de la SGODP de formació específica realitzats pels tutors

•
•
•
•
•
•
•

Disseny d'un itinerari formatiu
El rol del tutor en entorns de canvi
Com construir relacions eficaces tutor-resident. Coneixem el Mindfulness
Cerques bibliogràfiques i docència
Obtenir resultats: gestió eficaç del temps i de les tasques com a tutor
La Generació Z, un canvi real de paradigma?
Entendre el món intern en temps emocionalment complicats i la relació tutor-resident
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AVA LUA C I Ó
Les rotacions constitueixen una situació que permet l'aprenentatge en el context clínic i centrat en l'activitat
assistencial. Aquest tipus d'aprenentatge és el més adequat per a l'adquisició de les competències
vinculades a l’exercici de les professions de la salut.
L’aprenentatge en l’entorn assistencial és una part fonamental de la formació del resident en els tres
programes formatius. Els residents en cada període de rotació tenen assignat un col·laborador docent que
organitza el seu treball, els supervisa i posteriorment els avalua.
La formació de l’especialista en Salut Mental implica l’assumpció progressiva de responsabilitats tant en les
rotacions obligatòries com en les electives, ja siguin internes o externes, així com en les guàrdies (per al cas
dels MIR) realitzades als diferents serveis. Aquest nivell de responsabilitat suposa també que la supervisió
anirà minvant a mida que s’avanci en l’adquisició de les competències previstes en la seva formació fins
aconseguir el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de la professió sanitària de l’especialista.
L’UDM del HUIMP ha desenvolupat protocols específics de supervisió per cada una de les especialitats i pel
servei d’urgències (disponibles a la web).
L’avaluació formativa es realitzarà en finalitzar cada rotació pel col·laborador docent i de forma anual pel
tutor. Actualment aquesta avaluació es porta a terme seguint les instruccions de la Resolució de 21 de març
de 2018 de la Direcció General d’Ordenació Professional, mitjançant la qual s’aproven les directrius bàsiques
que han de contenir els documents acreditatius de les avaluacions dels especialistes en formació.
A les valoracions anuals corresponents al curs 2021-22, tots els residents de la nostra Unitat Docent han
obtingut una qualificació de positiva.
Pel que fa a l’avaluació final dels residents (MIR, PIR, IIR) que han acabat la seva residència aquest any, el
100% dels R4 han obtingut una qualificació positiva destacada (≥7,5) i el 100% dels R1, R2 i R3 han obtingut
una qualificació positiva (≥5).
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Avaluació anual 2021- 2022

Especialitat

Nota

IIR

8.83

PIR

9.17

MIR

8.73

Mitjana total

8.91

Especialitat

Nota

IIR

8.4

PIR

9.25

MIR

8.83

Mitjana total

8.82

Avaluació final 2021-2022
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A LT R E S S E RV E I S V I N C U L AT S
M U LT I P R O F ES S I O N A L

A

LA

U N I TAT

D OC E N T

Àrea de recerca
Fomenta el desenvolupament de la recerca i coordina tots els projectes que es duen a terme a l'Institut,
promoguts per professionals del Centre o de l’exterior. Un objectiu central de la UDM i l'Àrea de Recerca és
formar els residents en metodologia d’investigació i lectura crítica d'articles. Per això s’organitza cada any el
“Curs d’eines bàsiques de recerca” amb l’objectiu de donar coneixements teòrics i pràctics bàsics. Els
residents hauran de realitzar aquest curs de forma obligatòria durant els primers anys de la residència per
possibilitar la seva incorporació als diferents grups i línies de recerca de l’hospital. La incorporació i
col·laboració activa en un grup de recerca obrirà la possibilitat de realitzar la tesi doctoral al llarg de la
residència i fer publicacions científiques a revistes amb factor d’impacte.
llista de residents i treballs de recerca

NOM

COGNOMS

TÍTOL PROJECTE

LÍNIA RECERCA

Belén

Alfonso Landete

Double-blind randomized controlled
pilo study of the efficacy of
nutraceuticals combined with
ADN mitocondrial i
physical activity as an adjunctive
trastorn psiquiàtric
treatment for autism and
schizophrenia

Maria
Maria

Ballabriga Costa
Boluda Eseberri

Revisió bibliogràfica
Flexibilidad cognitiva y maltrato

Revisió bibliogràfica
Maltrato y Salud Mental

Oriol

Borrull Àvila

Remote Assessment of Disease and
Relapse – Central Nervous System
(RADAR-CNS)

RADAR

Nicolas

Campano
Contreras

Uso clínico Clozapina- revisión
bibliográfica

Estudio Clozín

Paula

Cotino Argente

Marta
Concepción

Estudi de cohorts de PEP. Seguiment
Psicosi incipient
de 5 anys
Cruzado Mercader Estudi Clozín
Genética y ambiente
Cuevas Gersol
Estudi Clozín
Genética y ambiente

Cristina

Fons Palomares

Brot covid 19

Psicogeriatria

Juan

García
Virumbrales

Evaluación de la velocidad de
procesamiento cognitivo en la
esquizofrenia usando potenciales
evocados a eventos

SPEEDG

Noelia

Jurado Porras

Flexibilidad cognitiva y maltrato

Maltrato y Salud Mental
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Beatriz

López Álvarez

Revisió bibliogràfica

Revisió bibliogràfica

Martínez Carpena

Enquesta per a saber què opinen els
pacients i els professionals de la
salut mental sobre la utilitat dels
projectes de recerca que utilitzen
dades genòmiques

Genètica dels trastorns
psiquiàtrics

Clàudia

Morelló Gendre

Perfiles y cronología del maltrato
para los rasgos de patología de la
Psicopatología y
personalidad según la nueva
clasificación del DSM-5 mediante el maltrato
inventario de personalidad PID-5 y la
escala MACE

Marc

Mourelo Serrano

Personalidad y síndrome metabólico

GAP. Grup de Genètica i
Ambient en les Psicosis

Alba

Navarrete Briansó

Variables de tipología, severidad y
comorbidad en personas
consumidoras de tóxicos con
trastorno mental asociadas a la
cronología del maltrato en la
infancia

Maltrato y Salud Mental

Elvira

Ortega Moreno

Severidad del trastorno de la
personalidad y maltrato

Psicopatología y
maltrato

Celia

Peris González

Enquesta per a saber què opinen els
pacients i els professionals de la
salut mental sobre la utilitat dels
projectes de recerca que utilitzen
dades genòmiques

Genètica dels trastorns
psiquiàtrics

Sara

Ricart Boada

Psiquiatria transcultural

Psicosi incipient

Noelia

Romero Sillero

Estudi Clozín

Genética y ambiente

Julia

Sánchez Roda

1.Multicenter Validation of the
Delirium Diagnostic Tool-Provisional
(DDT-Pro) in the Intensive Care Unit. Delirium
2.Factors pronòstics de rehabilitació
funcional en la unitat socisanitària

Paola

Saura Navedo

Formagen

Mireia

Seguí Grivé

Flexibilidad cognitiva y maltrato

Tortajada Valero

Implicación del ADN mitocondrial en
las psicosis tempranas: relación con
ADN mitocondrial i
el riesgo de enfermedad, estrés,
malaltia psiquiàtrica
rendimiento cognitivo,
sintomatología clínica y síndrome
metabólico

Isabel

Juan

Investigación en
genética
Maltrato y Salud Mental
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Docència Universitària Universitat Rovira i Virgili
Els professionals de l’HU Institut Pere Mata imparteixen docència de diverses assignatures teòriques i
pràctiques en el marc de la Universitat Rovira i Virgili:


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
• Grau de Medicina
• Grau de Nutrició Humana i Dietètica
• Grau de Fisioteràpia
• Màster en Envelliment i Salut



Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
• Grau de Psicologia
• Màster de Psicologia General Sanitària



Facultat d’Infermeria
• Grau d’Infermeria



Facultat de Ciències Jurídiques
• Grau de Treball Social



Facultat de Lletres
• Periodisme

Des de la UDM es fomenta la participació dels residents de les tres especialitats en la docència universitària
(classes, seminaris, pràctiques...), de forma progressiva i supervisada, durant la seva formació.

Col·laboracions amb altres universitats
La Unitat Docent Universitària del nostre hospital també admet pràctiques d’altres universitats sempre que
la capacitat docent dels serveis ho permeti.

Docència en Formació Professional de Graus Mitjans i Superiors
A l’HUIPM també es col·labora amb els Instituts d’Educació Secundària de la zona i es realitzen pràctiques
de diversos ensenyaments: auxiliar d’Infermeria, auxiliar de Farmàcia, auxiliar de magatzem, administratiu i
Informàtica.

Biblioteca
Es va crear l’any 1972. És una biblioteca especialitzada en Ciències de la Salut (fonamentalment temes de
Psiquiatria, Psicologia Clínica i Infermeria de Salut Mental), de titularitat 100% privada i d’accés restringit.
Horari

L’horari habitual d’obertura és de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores. Romandrà tancada els dies
festius aprovats en el calendari laboral.
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Fons

Actualment, l’HU IPM disposa aproximadament de 14.160 volums (llibres, publicacions periòdiques,
monografies, tests, DVD...) distribuïts entre la biblioteca i els serveis de l’hospital.
Per tal de facilitar-ne l’accés, els recursos que ofereix la biblioteca estan informatitzats en una base de dades
anomenada Knosys.

MEMÒRIA 2021-22|PÀG.34

