Especialitat Infermeria ObstètricGinecològica
Unitat Docent
Multiprofessional

Residents x any
La plantilla de residents actual està formada per 3
residents de 1er any y 3 residents de 2on any.
A la convocatòria del 2021 s’ofereixen 4 places per
realitzar la residència al nostre centre.
Responsables y tutors/es:
Cap d’Àrea: Sra. Mar Lara
Tutor (Sala de Parts): Xavier Espada – xespada@fphag.org
Tutora (ASSIR): Dolors Guix – dirpassirg.mn.ics@gencat.cat

- 5 sales de dilatació, 4 d’elles preparades
per la realització de parts de baix risc y
una d’elles equipada amb banyera.
- 2 sales de part
- 1 quiròfan per cesàries
Es tracta d'una sala de parts on s'està de fent un intens treball per donar un
servei d'alta qualitat en humanització i respecte al part de baix risc, a l'igual
que s'ofereix una alta qualitat d'atenció especialitzada al part d'alt risc, com a
hospital de referència per a l'atenció obstètrica de la comarca del Vallès
Oriental.

1270 Parts al 2019
65% de parts eutòcics
69% de parts assistits per llevadores

Sala de puerperi

Unitat de Cures Intensives Neonatals

Consulta pre-part
Unitat d’Alt Risc Obstètric (ARO)
Unitat d'Ecografia Obstètrica
Unitat de Benestar fetal
Unitat de Patologia mamaria
Unitat de Sol pelvià

ASSIR

Obstetrícia
Seguiment de l'embaràs
Preparació al naixement
Puerperi domiciliari
Grups de recuperació postpart
Grups de suport a la lactància
Ginecologia

Atenció a la Menopausa
Planificació familiar
Prevenció del càncer de cèrvix
Atenció als joves

Formació durant la residència
-

-

-

La formació teòrica es realitza centralitzada per totes les residents al
Departament de Salut.
Formació específica del nostre centre:
Curso de acogida

Soporte Vital Básico + DEA

Taller teórico práctico UDM obstetricia y
ginecología

Curso de radioprotección

Habilidades comunicativas

Habilidades comunicativas

Introducción a la investigación y recurso
bibliográficos

Calidad y seguridad de pacientes

RCP neonatal

Introducción a la bioética asistencial

Taller de lesiones perineales

Lactancia materna

Sessions clíniques: 2 per any de residència
Presentació de pòster o comunicació a un congrés nacional com a
primera autora

Rotacions durant la residència
Hospital
1er any de residència
Sala de parts 733h
Hospitalització Obstetrícia 100h
Unitat de Neonatologia 50h
2on any de residència
Sala de parts 733h
Consultes Externes 133h
ASSIR
1er any 466h
2on any 466h
Rotació Externa: es pot sol·licitar una rotació externa durant el segon any de
residència.

