Guia d'Itineraris Formatius Tipus (GIFT)
de MEDICINA DEL TREBALL,
de l'hospital …
La duració del Pla Formatiu dels Residents de Medicina del Treball, és de 48 mesos distribuïts de la
següent manera:
10 Rotatoris per Unitat Docent Curs CUSLA1-2
Rotatori Unitats Clíniques
Rotatori Servei Prevenció Riscos Laborals
Rotatori Institut Nacional de la Seguretat Social /Unitats Salut
Laboral
Vacances reglamentàries

3 mesos
19 mesos
20 mesos
2 mesos
4 mesos

Respecte dels continguts, el programa formatiu està estructurat en diversos blocs:
1r) El primer bloc es realitzarà, en l´EVES, en qualitat de Centre Formatiu acreditat pel Ministeri de
Sanitat i Política Social, on el MIR rebrà la formació acadèmica del "Curs Superior de Salut Laboral"
(d’ara en avant CUSLA), de 800 hores lectives, de les quals 400 hores seran de presència física a les
aules de l´EVES, i la resta hores d'estudi i de preparació del projecte d'investigació. Al mateix temps que
realitza el citat curs, el resident iniciarà la preparació d'un Projecte d'Investigació que, serà
adequadament supervisat i dirigit per un professor del centre formatiu, i que serà defensat al llarg del
segon any de residència.
2n) El segon bloc formatiu, en pràctica clínica assistencial, es realitzarà a l'hospital, centre d'Atenció
Primària i centre de Salut mental, del Departament de Salut corresponent, durant 19,5 mesos i prestant
dos grans tipus de serveis:
2n-1) ATENCIÓ CONTINUADA EN URGÈNCIES HOSPITALÀRIES (“GUÀRDIES”).- es
prestarà de manera obligatòria a les Portes d'Urgències dels hospitals, durant els dos primers anys (R1 i
R2); mentre les guàrdies de R1 seran de tipus general, les de R2 es realitzaran en traumatologia,
encara que serà possible qualsevol altra combinació equilibrada del contingut de les guàrdies. A partir de
R3, les guàrdies no són obligatòries (des del punt de vista docent), per la qual cosa la seua realització
voluntària en cap cas podrà minvar l'assistència als Rotatoris pendents, ni interrompre la possible pràctica
d'Atenció Continuada en el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Des del punt de vista docent, el programa formatiu aconsella la realització de
un
a
dos
mòduls mensuals (un mòdul equival a 2 guàrdies en dies laborables més 1 guàrdia en dia festiu); de
forma més concreta, el nombre de guàrdies no serà menor de 3, ni major de 5 al mes. No obstant això,
serà la gerència del dins qui tindrà l'última paraula sobre aquest tema.
Entre el final de la jornada laboral i l'inici de la següent haurà de mediar, com a mínim, un
període de descans continu de 12 hores.
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2n-2) ATENCIÓ EN JORNADA LABORAL ORDINÀRIA.- Es prestarà al llarg dels
períodes
R1, R2, R3 i R4 preferiblement en
les CONSULTES EXTERNES (i en Unitats de Diagnòstic i/o
Tractament complementàries, si escau) dels següents serveis hospitalaris:
Especialitats Mèdiques

Rotatoris
hospitalaris
(15 mesos)

Traumatologia i
rehabilitació
Especialitats
médicoquirurgicas

Rotatoris
extrahospitalaris
(4 mesos)

Atenció Primària
Salut Mental

Cardiologia
Pneumologia
Al·lèrgia
Neurologia
Medicina Interna
Medicina Preventiva
Traumatologia
Rehabilitació
Dermatologia
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Centre de Salut
Centre Salut mental

1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
2
2

mes
mes
mes
mes
mesos
mes
mesos
mesos
mes
mes
mes
mesos
mesos

3r) I el tercer bloc es realitzarà en el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament de
Salut, i altres institucions extrahospitalàries relacionats amb la Salut Laboral (EVI, Inspecció
Mèdica i Unitats de Salut Laboral dels Centres de Salut Pública), durant 22 mesos.

Rotatori Hospitalari
(20 mesos)

SPRL

20 mesos

Rotatori Extrahospitalari
(2 mesos)

Inspecció Serveis Sanitaris
EVI
Unitat Salut Laboral del Centre Salut Pública

0,5 mesos
0,5 mesos
1 mes

4t) Rotacions Externes
La Rotació Externa, és el període formatiu que es duu a terme en centres o dispositius que NO estan
previstos ni en el Programa Oficial de l'Especialitat, ni en l'acreditació atorgada a la Unitat Docent, i que
té per objecte l'ampliació de coneixements o l'aprenentatge de tècniques no practicades en els dispositius
docents de la Unitat i que, segons el programa oficial de formació vigent siguen necessaris o
complementaris a aquest.
Es fa convenient complementar la formació dels MIR fent-los girar per Unitats Bàsiques de Salut i Serveis
de Prevenció de Riscos Laborals, i Mútues d'Accidents de treball, on s'atenguen treballadors de diferents
sectors econòmics.
Els MIR de Medicina del Treball, atés que la seua residència és de quatre anys, el període de rotació
externa no podrà superar els quatre mesos continuats dins de cada període d'avaluació anual o any
acadèmic, ni els dotze mesos en conjunt de la residència.
La sol·licitud de rotació haurà de ser presentada en la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral
amb una antelació mínima de DOS MESOS anterior al començament del període de rotació, a causa dels
tràmits administratius que comporta, a més de precisar l'aprovació de la Subcomissió de Docència a la
qual pertanga el resident.
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