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1. CONTINGUTS DE L’ITINERARI FORMATIU 

 

1.1 Estructura de l’Unitat Docent 

1. Estructura física:  

La Unitat docent de la especialitat d’Al·lergologia està formada per la Secció 

d’Al·lergologia (nucli principal), ubicada a l’Edifici A, 2a planta (despatxos 2.07, 

2.08, 2.09, 2.10 i 2.11) i compta amb la participació dels següents serveis:  

 Pneumologia: 

o Ed.B, gabinets de la 1a planta. 

o Ed.B, hospitalització 6a planta. 

 ORL: 

o Ed.A, 2a planta, consultes externes. 

o Ed.B, hospitalització 1a planta i àrea quirúrgica.  

 Medicina Interna: 

o Ed.A, 4a planta, consultes externes. 

o Ed.B, hospitalització 6a planta. 

 Dermatologia: 

o Ed.D, consultes externes.  

o Ed.B, àrea quirúrgica. 

 Immunologia: 

o Edifici d’anàlisis clíniques i laboratori. 

 Pediatria: 

o Ed.B, Àrea d’URG pediàtriques. 

o CAP Rambla nova, consultes externes.  

 

 Digestiu: 

o Ed.B, gabinets de la 1a planta. 

o Ed.B, hospitalització 3a planta. 
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Durant els dos primers anys d’especialitat es duen a terme les rotacions pels 

serveis esmentats, i els següents dos anys d’especialitat la formació és íntegra 

a la Secció d’Al·lergologia. 

 

2. Cartera de Serveis de l’especialitat: 

Diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties al·lèrgiques de la infància i 

de l’adult:  

 Rinitis 

 Conjuntivitis 

 Asma bronquial 

 Al·lèrgia a fàrmacs 

 Al·lèrgia a aliments 

 Al·lèrgia a himenòpters 

 Urticària 

 Dermatitis atòpica 

 Dermatitis de contacte 

 Immunodeficiències 

 Unitat d’immunoteràpia (aeroal·lergens i himenòpteres 

 Unitat d’Inducció de Tolerància a Aliments 

 

 

 

 

3. Número de places acreditades:  

El nombre de places acreditades és d’una plaça per any. 
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4. Responsables docents: 

Cap de Secció: Dr. Pere Gaig Jané 

M. Adjunts Especialistes: Dr. Gaspar Dalmau Duch i Dra. Vanessa Gázquez 

García 

Tutora de residents: Dra. Vanessa Gázquez García 

  

5. Professionals de l’especialitat:  

Cap de Secció: Dr. Pere Gaig Jané 

M. Adjunts Especialistes: Dr. Gaspar Dalmau Duch i Dra. Vanessa Gázquez 

García 

Tutora de residents: Dra. Vanessa Gázquez García 

Infermeria especialitzada: Glòria Massoni Fusté i Isabel Martí Sendra 

 

1.2 Definició de la especialitat i de la competència professional 

Definició de l’especialitat 

S’entén per Al·lergologia la especialitat mèdica que compren el coneixement, 

diagnòstic i tractament de la patologia produïda per mecanismes immunològics, amb 

les tècniques que li són pròpies (ORDEN SCO/3081/2006,BOE núm. 241 Lunes 9 

octubre 2006 34979). 

L’especialitat d’Al·lergologia atén la malaltia al·lèrgica d’infants i adults.  

Les malalties al·lèrgiques són afeccions multiorgàniques d’hipersensibilitat sistèmica 
que inclouen la rinoconjuntivitis, l’asma, l’urticària/angioedema, l’èczema atòpic i no 
atòpic, l’al·lèrgia alimentaria, l’al·lèrgia medicamentosa i l’anafilaxi, entre d’altres. Les 
malalties al·lèrgiques es poden dividir segons la seva patogènesi en hipersensibilitat 
IgE mediada o IgE no mediada.  
 
 

Definició de la competència professional 

1. Proporcionar diagnòstic i atenció excel·lents, comprensives i basats en 
l’evidència als pacients amb alteracions al·lèrgiques i immunològiques. 

2. Aconsellar a pacients i població general sobre la prevenció i la rehabilitació de 
malalties al·lèrgiques i immunològiques. 

3. Comunicar-se amb eficàcia i empatia amb els pacients i les seves famílies. 
4. Comunicar-se de forma constructiva i amb eficàcia amb altres metges 

(especialment metges que remeten als pacients) i altres professionals sanitaris. 
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5. Funcionar com un membre de l’equip mèdic i coordinar l’equip de forma 
apropiada. 

6. Contribuir a l’educació d'estudiants, d’altres metges, d’altres professionals 
sanitaris, dels pacients i de les seves famílies. 

7. Realitzar les habilitats tècniques necessàries específiques al tractament de 
pacients amb malalties al·lèrgiques i immunològiques. 

8. Mantenir els expedients mèdics complets i exactes. 
9. Portar a terme processos d’autoavaluació rigorosos, desenvolupar una 

estratègia personal de formació continuada, i perseguir el mestratge per a tota 
la vida en Al·lergologia i Immunologia Clínica 

10. Avaluar críticament la literatura mèdica en Al·lergologia i Immunologia i aplicar 
la informació pertinent a l’atenció del pacient. 

 

1.3 Objectius  generals de la formació 

L’objectiu principal de l’entrenament en Al·lergologia és proporcionar al resident 
l’adquisició del coneixement apropiat i de les tècniques essencials per a la pràctica 
competent de l’especialitat. El resident idealment ha de rebre la formació en al·lèrgia 
pediàtrica i d’adults, i ha de rebre formació sobre pacients ambulatoris i hospitalitzats. 
Al completar el Programa de Formació en Al·lergologia, l’al·lergòleg ha de ser capaç 
d’actuar com un especialista en les funcions essencials i en les competències 
primordials de l’al·lergòleg: expert mèdic/prenedor de decisions clíniques, 
comunicador, col·laborador, responsable, defensor de la salut, expert i professional. 
 

1.4 Metodologia docent 

A) Sistema d’aprenentatge 

El sistema de formació sanitària especialitzada consisteix en l’aprenentatge mitjançant 

l’exercici professional en un entorn supervisat a on es van assolint progressivament 

responsabilitats a mesura que s’adquireixen les competències previstes al programa 

de formació, fins arribar al grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de la 

professió. 

Per a l’adquisició de les competències es promouran estratègies docents que 

afavoreixin el pensament crític i permetin la integració de la formació teòrica amb la 

clínica i investigadora que es dugui a terme en els diferents dispositius de la unitat 

Docent. En l’adquisició de coneixements predomina l’autoaprenentatge tutoritzat, que 

es pot reforçar amb seminaris, discussió  de casos clínics, o d’altres mètodes que 

estimulen la responsabilitat i l’autonomia progressiva del resident. 

A cadascuna de les àrees de formació, el resident ha d’integrar coneixements i 

desenvolupar les habilitats i actituds que li permetin avançar en la seva formació. La 

funció dels especialistes amb els quals es forma és la de facilitar l’aprenentatge, 

supervisar les seves activitats i avaluar la seva progressió. 

A cadascuna de les àrees de rotació, el resident ha de participar en totes les activitats  

habituals dels especialistes, tant en els aspectes assistencials de qualsevol tipus, com 

els de formació, investigació i gestió clínica. 
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B) Nivells de responsabilitat/supervisió i autonomia. 

S’entén per responsabilitat el grau de supervisió amb el que el resident realitza les 

activitats durant un període formatiu. La responsabilitat /supervisió es defineix durant la 

rotació. 

Nivells de RESPONSABILITAT 

Nivell 1 

Supervisió 
indirecta 

Activitats realitzades directament pel resident sense necessitat de supervisió 
directa. El resident fa i després informa. 

Nivell 2 

Supervisió 
directa 

Activitats realitzades pel resident sota supervisió presencial del tutor, d’un 
facultatiu responsable o d’un resident superior capacitat. 

Nivell 3 Activitats realitzades pels especialistes o per altres professionals i observades 
o ajudades pel resident. 

 

 

S‘entén per autonomia el grau d’independència amb el que el resident ha de ser capaç 

de realitzar un determinat acte mèdic al finalitzar un període formatiu. S’aplica als 

objectius d’aprenentatge. L’autonomia es defineix al final de la rotació. 

 Nivells d’AUTONOMIA 

Nivell 1 

 

Activitats i habilitats que el resident ha de practicar i ha de ser capaç de 
realitzar de forma independent, sense necessitat de tutela directa. 

Nivell 2 

 

Activitats i habilitats de les quals el resident ha de tenir un extens coneixement 
i les ha de practicar tot i que no les pugui dur a terme de forma complerta. 

 

Nivell 3 Activitats i habilitats que el resident ha vist i de les quals té un coneixement 
teòric, però no té experiència pròpia. 
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Els nivells de responsabilitat/supervisió i autonomia per residents d’Al·lergologia de 

primer i segon any (MIR-1 i MIR-2): seran els definits en els itineraris formatius de 

cadascuna de les especialitats per les quals realitzen les rotacions. 

 

Els nivells de responsabilitat/supervisió i autonomia per residents d’Al·lergologia de 

tercer i quart any (MIR-3 i MIR-4) es defineixen a continuació: 

 

NIVELLS RESPONSABILITAT/SUPERVISIÓ MIR-3 

 

ACTIVITAT/HABILITAT 

 

NIVELL 

RESPONS  

 

NIVELL 
SUPERVIS 

Primeres visites (CCEE) 

 Anamnesi complerta 

 Exploració física complerta 

 Sol·licitud de proves complementàries adequades 

 Orientació diagnòstica 

 Prescripció tractament (no inclou especials) 

 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 2 

 Nivell 1 

 Nivell 2 

 

 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 2 

 Nivell 1 

 Nivell 2 

 

Segones visites (CCEE) 

 Anamnesi complerta 

 Exploració física complerta 

 Sol·licitud de proves complementàries adequades 

 Orientació diagnòstica 

 Prescripció tractament (no inclou especials) 

 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 2 

 Nivell 1 

 Nivell 2 

 

 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 2 

 Nivell 1 

 Nivell 2 

 

Proves d’infermeria (Gabinet Infermeria)  Nivell 2  Nivell 2 

Proves d’exposició a aliments i/o medicaments (Hospital de 

Dia) 

 Nivell 2  Nivell 2 

Immunoteràpia específica (Hospital de Dia) 

 Prescripció 

 Administració i seguiment 

 

 Nivell 3 

 Nivell 2 

 

 Nivell 3 

 Nivell 2 
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Prescripció i seguiment de tractaments especials 

(Omalizumab, Gammaglobulina, immunosupressors, altres) 

 Nivell 3  Nivell 3 

Inducció de Tolerància Oral a Aliments (Hospital de Dia)  Nivell 3  Nivell 3 

Prova de Repicada amb Himenòpters (Hospital de Dia)  Nivell 3  Nivell 3 

Interconsultes hospitalàries  Nivell 1  Nivell 1 

 

 

NIVELLS RESPONSABILITAT/SUPERVISIÓ MIR-4 

 

ACTIVITAT/HABILITAT 

 

NIVELL 

RESPONS 

 

NIVELL 
SUPERVIS 

Primeres visites (CCEE) 

 Anamnesi complerta 

 Exploració física complerta 

 Sol·licitud de proves complementàries adequades 

 Orientació diagnòstica 

 Prescripció tractament (no inclou especials) 

 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 

 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 

 

Segones visites (CCEE) 

 Anamnesi complerta 

 Exploració física complerta 

 Sol·licitud de proves complementàries adequades 

 Orientació diagnòstica 

 Prescripció tractament (no inclou especials) 

 

 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 

 

 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 

Proves d’infermeria (Gabinet Infermeria)  Nivell 1  Nivell 1 

Proves d’exposició a aliments i/o medicaments (Hospital de 

Dia) 

 Nivell 1  Nivell 1 

Immunoteràpia específica (Hospital de Dia)   
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 Prescripció 

 Administració i seguiment 

 Nivell 2 

 Nivell 1 

 Nivell 2 

 Nivell 1 

Prescripció i seguiment de tractaments especials 

(Omalizumab, Gammaglobulina, immunosupressors, altres) 

 Nivell 2  Nivell 2 

Inducció de Tolerància Oral a Aliments (Hospital de Dia)  Nivell 2  Nivell 2 

Prova de Repicada amb Himenòpters (Hospital de Dia)  Nivell 2  Nivell 2 

Interconsultes hospitalàries  Nivell 1  Nivell 1 

 

 

 

 

 

 

NIVELLS D’AUTONOMIA MIR-3 

 

 

ACTIVITAT/HABILITAT 

 

NIVELL 

AUTONOMIA  

Primeres visites (CCEE) 

 Anamnesi complerta 

 Exploració física complerta 

 Sol·licitud de proves complementàries adequades 

 Orientació diagnòstica 

 Prescripció tractament (no inclou especials) 

 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 2 

 Nivell 1 

 Nivell 2 

 

Segones visites (CCEE) 

 Anamnesi complerta 

 Exploració física complerta 

 

 Nivell 1 

 Nivell 1 
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 Sol·licitud de proves complementàries adequades 

 Orientació diagnòstica 

 Prescripció tractament (no inclou especials) 

 Nivell 2 

 Nivell 1 

 Nivell 2 

 

Proves d’infermeria (Gabinet Infermeria)  Nivell 2 

Proves d’exposició a aliments i/o medicaments (Hospital de 

Dia) 

 Nivell 2 

Immunoteràpia específica (Hospital de Dia) 

 Prescripció 

 Administració i seguiment 

 

 Nivell 3 

 Nivell 2 

Prescripció i seguiment de tractaments especials 

(Omalizumab, Gammaglobulina, immunosupressors, altres) 

 Nivell 3 

Inducció de Tolerància Oral a Aliments (Hospital de Dia)  Nivell 3 

Prova de Repicada amb Himenòpters (Hospital de Dia)  Nivell 3 

Interconsultes hospitalàries  Nivell 1 

 

NIVELLS D’AUTONOMIA MIR-4 

 

ACTIVITAT/HABILITAT 

 

NIVELL 

AUTONOMIA  

Primeres visites (CCEE) 

 Anamnesi complerta 

 Exploració física complerta 

 Sol·licitud de proves complementàries adequades 

 Orientació diagnòstica 

 Prescripció tractament (no inclou especials) 

 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 

Segones visites (CCEE)  
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 Anamnesi complerta 

 Exploració física complerta 

 Sol·licitud de proves complementàries adequades 

 Orientació diagnòstica 

 Prescripció tractament (no inclou especials) 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 Nivell 1 

 

Proves d’infermeria (Gabinet Infermeria)  Nivell 1 

Proves d’exposició a aliments i/o medicaments (Hospital de 

Dia) 

 Nivell 1 

Immunoteràpia específica (Hospital de Dia) 

 Prescripció 

 Administració i seguiment 

 

 Nivell 2 

 Nivell 1 

Prescripció i seguiment de tractaments especials 

(Omalizumab, Gammaglobulina, immunosupressors, altres) 

 Nivell 2 

Inducció de Tolerància Oral a Aliments (Hospital de Dia)  Nivell 2 

Prova de Repicada amb Himenòpters (Hospital de Dia)  Nivell 2 

Interconsultes hospitalàries  Nivell 1 

 

 

1.5 Competències transversals 

Corresponen a les àrees competencials comunes a totes les especialitats, 

 Entorns sanitaris 

 Assistència sanitària basada en proves 

 Habilitats comunicatives i relacionals 

 Gestió de la qualitat assistencial 

 Investigació 

 Bioètica 

 Suport vital 
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Les competències transversals estan definides al Pla de Formació Transversal Comú 

per a tots els residents.  

Formació d’acolliment dels residents de 1r any. Cursos d’assistència obligatòria MIR-1 

Al·lergologia: 

1. Curs d’Urgències de Pediatria 

2. Curs de Medicina d’Urgències 

3. Introducció a la seguretat clínica i infeccions associades a l’assistència 

sanitària 

4. El laboratori clínic com a servei de suport diagnòstic 

5. Recursos d’informació en ciències de la salut: la Biblioteca de l’Hospital 

6. Curs de formació inicial en prevenció de riscos laborals. Unitat Bàsica de 

Prevenció 

7. Implantació de la prescripció i registre d’administració de medicaments 

8. La salut del resident. Fundació Galatea 

 

Resta de cursos (recomanats): 

1. Curs d’iniciació a la pràctica quirúrgica 

2. Curs sobre patologia traumatològica més freqüent a l’àrea d’Urgències 

 

 

1.6 Competències específiques de la especialitat 

Els al·lergòlegs han de: a) ser experts en tots els aspectes de diagnòstic i tractament 

de malalties al·lèrgiques i immunològiques, b) establir relacions eficaces amb els 

pacients i les seves famílies, així com amb altres metges i professionals sanitaris, c) 

treballar en col·laboració amb altres professionals sanitaris implicats en la cura dels 

seus pacients, d) funcionar com encarregats de prendre decisions en la seva pràctica 

que impliquin a companys de treball, recursos, i polítiques, i e) ocupar un paper 

important a advocar la promoció de la salut per a pacients individuals, tant en la seva 

activitat laboral, com en la comunitat. Per a això haurien de: 
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 Demostrar les habilitats de diagnòstic i terapèutiques per a la cura ètica i eficaç 

del pacient. 

 Demostrar capacitat de respondre a consultes pel que fa a l’atenció del pacient, 

a l’educació, i a les opinions legals. 

 Escoltar curosament, obtenir i sintetitzar la història rellevant de pacients i de 

famílies. 

 Ser curós, compassiu, comprensiu i confidencial. 

 Presentar la informació rellevant clarament, de forma succinta, i exacta, en 

forma escrita i verbal, i mantenir els expedients apropiats. 

 Educar als pacients, a les famílies, i a altres professionals de salut en contextos 

formals i informals pel que fa a la situació del pacient, al tractament, als factors 

de risc,i a la prevenció secundària. 

 Consultar amb altres metges i altres professionals sanitaris, i entendre les 

seves funcions i contribucions. 

 Contribuir amb eficàcia i de forma constructiva a les activitats multidisciplinàries 

de l’equip, contribuir al desenvolupament de l’equip, reconèixer àrees de 

coneixement específic i valorar l’opinió d’altres membres de l’equip. 

 Utilitzar els recursos amb eficàcia per a equilibrar l’atenció del pacient, 

requeriments docents i recursos externs. 

 Assignar els recursos finits de l’atenció mèdica amb saviesa. 

 Identificar els determinants de salut importants que afecten als pacients. 

 Contribuir amb eficàcia a la millora de la salut de pacients i de la comunitat. 

 Executar i supervisar una estratègia personal de formació continuada. 

 Valorar críticament les fonts de la informació mèdica. 

 Facilitar la formació de pacients, personal, estudiants i d’altres professionals de 

la salut. 

 Oferir atenció de la màxima qualitat amb integritat, honradesa, i compassió. 

 Exhibir una actitud professional, personal i interpersonal apropiada. 

 Practicar la medicina de forma ètica d’acord amb les obligacions d’un metge. 
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1.7 Pla de rotacions 

A continuació es descriuen les àrees de formació per les quals ha de rotar el resident, 

especificant l’ordre i el temps a cadascuna d’elles. 

Aquestes rotacions, eventualment i per raons concretes a cadascun dels serveis 

externs implicats, podrien veure’s modificades en les dates, en casos concrets.  

Any Rotació Durada Dispositiu a on es realitza Guàrdies 

R1 Cursos acollida residents 

HJ23 

1 mes Àrea de Formació 

Continuada (4a planta 

HJ23) 

 

 Pediatria HJ23 3 mesos CAP La Rambla (CCEE) 

Urgències Pediatria HJ23 

 

 

 

URG Ped 

+ 

URG 

Adults 

 

 Pneumologia HJ23 3 mesos Gabinets PML (Ed.B 1a 

planta) 

Hospitalització (Ed.B 6a 

planta) 

CCEE (Ed.A 1a planta) 

 Med.Interna 6 mesos Hospitalització (Ed.B 6a 

planta) 

CCEE M.Immunes (Ed.A 1a 

planta) 

R2 Dermatologia HJ23 2 mesos CCEE (Ed.D 4a planta) 

Àr. QUIR. (Ed.B 2a planta) 

URG Ped 

+ 

URG 

Adults 

+ 

Planta 

M.Interna 

URG Ped 

 ORL HJ23 2 mesos CCEE (Ed.A 2a planta) 

Hospitalització (Ed.B 1a 

planta) 

Àr. QUIR. (Ed.B 2a planta) 

 Pediatria H.Parc Taulí 2 mesos CCEE i Hospitalització 

H.Parc Taulí de Sabadell 

 Digestiu HJ23 1 mes Gabinets DIG (Ed.B 1a 
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planta) 

Hospitalització (Ed.B 3a 

planta) 

CCEE (Ed.A 1a planta) 

+ 

URG 

Adults 

+ 

Planta 

M.Interna 

 Lab. Immunologia i Lab. 

General 

2 mesos Laboratori (Edifici extern) 

R2-R3 Al·lergologia HJ23 12 mesos 

 

 

CCEE (Ed.A 2a planta) 

Hospital de Dia (Ed.B 3a 

planta) 

URG Ped 

+ 

URG 

Adults 

+ 

Planta 

M.Interna 

R3-R4 Al·lergologia HJ23   12 mesos 

R4 Rotació final optativa 2 mesos A determinar -- 
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 R1 R2 R3 R4 

JUNY CURSOS MIR 
 

M. INT HJ23 ALG HJ23 ALG HJ23 

JULIOL PED HJ23 
 

DERMA HJ23 ALG HJ23 ALG HJ23 

AGOST PED HJ23 
 

DERMA HJ23 ALG HJ23 ALG HJ23 

SETEMBRE PED HJ23 
 

ORL HJ23 ALG HJ23 ALG HJ23 

OCTUBRE PNEUMO HJ23 ORL HJ23 ALG HJ23 ALG HJ23 

NOVEMBRE PNEUMO HJ23 DIGESTIU HJ23 ALG HJ23 ALG HJ23 

DESEMBRE PNEUMO HJ23 PED PARC TAULI ALG HJ23 ALG HJ23 

GENER M. INT HJ23 PED PARC TAULI ALG HJ23 ALG HJ23 

FEBRER M. INT HJ23 IMMUNOL HJ23 ALG HJ23 ALG HJ23 

MARÇ M. INT HJ23 IMMUNOL HJ23 ALG HJ23 ALG HJ23 

ABRIL M. INT HJ23 ALG HJ23 ALG HJ23 ROTACIÓ FINAL 

OPTATIVA 

MAIG M. INT HJ23 ALG HJ23 ALG HJ23 ROTACIÓ FINAL 

OPTATIVA 

 

 

 

 

 

1.8 Competències i objectius per any de residència 

1.8.1 Objectius generals 

Segons ORDEN SCO/3081/2006,BOE núm. 241 Lunes 9 octubre 2006 34979 

1. Immunologia Bàsica 
a. Tema 1: Biologia de les cèl·lules de la sang. Immunitat innata. 

Limfòcits i teixits limfoides. 
b. Tema 2: Mecanismes generals de la resposta immune. Immunògens, 

antígens i vacunes. La presentació de l’antigen i el complex principal 
d’histocompatibilitat. 

c. Tema 3: Limfòcits T. Desenvolupament de les cèl·lules B i resposta 
immune humoral. 
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d. Tema 4: Immunoglobulines i gens de les immunoglobulines. Cèl·lules 
“natural killer”. Citocines. Complement. 

e. Tema 5: Inflamació. Cèl·lules inflamatòries. 
f. Tema 6: El sistema immune en les mucoses. 
g. Tema 7: Biologia molecular aplicada a la al·lergologia. Tècniques “in 

vivo” i “in vitro”. 
 

2. Immunopatologia General 
a. Tema 1: Immunodeficiències. Mecanismes immunològics de les 

reaccions per hipersensibilitat. Mecanismes de l’autoimmunitat. 
b. Tema 2: Malalties immunes sistèmiques. Malalties endocrines 

autoimmunes. Malalties hematològiques de causa autoimmune. 
Malalties vasculars i cardíaques que cursen amb alteracions 
immunològiques. Malalties gastrointestinals, hepatobiliars i orals que 
cursen amb alteracions immunològiques. 

c. Tema 3: Malalties renals que cursen amb alteracions 
immunològiques. Malalties dermatològiques que cursen amb 
alteracions immunològiques. Malalties neurològiques que cursen amb 
alteracions immunològiques. Malalties oculars que cursen amb 

alteracions immunològiques. Malalties pulmonars que cursen amb 
alteracions immunològiques. 

d. Tema 4: Immunologia tumoral. 
e. Tema 5: Immunitat i infecció. 
f. Tema 6: Trasplantament d’òrgans i teixits. 
g. Tema 7: Terapèutiques immunològiques. 

 
 

3. Al·lergologia Bàsica 
a. Tema 1: Epidemiologia general de les malalties al·lèrgiques. 
b. Tema 2: Atòpia. 
c. Tema 3: Història natural de les malalties al·lèrgiques. 
d. Tema 4: Aeroal·lergens: Pol·lens. Fongs. Àcars. Mesures de 

desal·lergenització per a àcars. Al·lèrgens derivats d’animals. 
e. Tema 5: Al·lèrgens alimentaris. 
f. Tema 6: Fàrmacs com al·lèrgens. 
g. Tema 7: Al·lèrgens ocupacionals. 
h. Tema 8: Extractes al·lergènics. 
i. Tema 9: Tècniques diagnòstiques «in vivo»: Proves cutànies. Proves 

epicutànies. Provocació conjuntival. Provocació nasal. Provocació 

bronquial inespecífica. Provocació bronquial específica. Provocació oral. 
 
 

4. Al·lèrgia Clínica. 
a. Part General 

 

i. Malalties cutànies: 
1. Prúrig-èczemes. Concepte. Epidemiologia. Factors 

etiopatogènics. Formes clíniques. Diagnòstic i 
Diagnòstic Diferencial. Tractament. 
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2. Dermatopaties amb participació vascular sistèmiques. 
Púrpures. Vasculitis cutànies. Síndromes nodulars 
(Eritema Nodós). 

3. Dermatopaties exantemàtiques en la infància i en 
l’adult. Exantema fix. 

 
ii. Malalties respiratòries: 

1. Eosinofílies Pulmonars. Concepte. Tipus. Patogènia i 
Fisiopatologia. Diagnòstic i Diagnòstic Diferencial. 
Tractament. 

2. Asma Bronquial. Concepte Epidemiologia i Patogènia 
General. Anatomia patològica de l’asma bronquial. 

3. Hiperreactivitat de les vies aèries en l’asma. Concepte. 
Etiopatogènia i Fisiopatologia. Diagnòstic. 

4. Asma Bronquial en els adults. 
5. Asma Bronquial en la infància. 
6. Factors d’influència en l’asma Bronquial. Asma induït 

per exercici. Asma i esport. 
7. Diagnòstic i Diagnòstic Diferencial de l’asma Bronquial. 
8. Tractament General de l’asma. Maneig del pacient. 

Status Asmàtic. 
 

iii. Malalties ORL: 
1. Rinitis i Otitis mitja serosa: Definició. Epidemiologia. 

Classificació. 
2. Patogènia General. Anatomia patològica. 
3.  Rinitis: Diagnòstic i Diagnòstic Diferencial. 
4. Tractament General de la Rinitis. Maneig del pacient. 
5. Sinusitis i Poliposi naso-sinusal. 

 
iv. Malalties oculars: 

1. Conjuntivitis: Definició. Epidemiologia. Classificació. 
Patogènia. General. Diagnòstic. Diagnòstic Diferencial. 

Tractament General. 
2. Patologia de parpella. Diagnòstic diferencial. 

 
 

v. Malalties digestives: 
1. Gastroenteritis eosinofílica. 
2. Altres malalties al·lèrgiques digestives. 

 
 

b.  Part especial 
 

i. Estudi de la patologia per al·lèrgens. Factors Epidemiològics 
Entitats clíniques. Diagnòstic i Tractament Específic. 

ii. La Història Clínica en Al·lergologia. Metodologia General del 
Diagnòstic en Al·lergologia. 
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iii. Farmacoteràpia General de les malalties Al·lèrgiques. 
Inhibidors de l’alliberament de mediadors. Antagonistes dels 
mediadors. Moduladors de la resposta en l’òrgan de xoc. 

Esteroides. Immunosupressors. Altres. 
iv. Immunoteràpia en Al·lergologia. 

1. Història. Concepte. Bases Teòriques. Mecanisme 
d’acció. 

2. Tipus d’extractes. Purificació i estandardització. Unitats 
de potència biològica. 

3. Indicacions i contraindicacions. Vies d’administració i 
Pautes. Mètodes de seguiment. Unitats de 
Immunoteràpia. 

4. Eficàcia i seguretat. Desenvolupament de noves formes 
de immunoteràpia. 

 

v. Al·lèrgia Ambiental. Malalties Al·lèrgiques per al·lèrgens 
inhalants 

 

1. Concepte. Epidemiologia. Etiopatogènia i Fisiopatologia 
Especial. Quadres clínics. 

2. Tècniques Específiques de Diagnòstic. Profilaxi. Bases 
Generals del Tractament. 

 

vi. Al·lèrgia a Aliments. Malalties Al·lèrgiques per al·lèrgens 
alimentaris. 

1. Concepte. Epidemiologia. Etiopatogènia i Fisiopatologia 
Especial.  

2. Quadres Clínics. Reaccions adverses per aliments i 
additius. 

3. Tècniques Específiques de Diagnòstic. Profilaxi. Bases 
Generals del Tractament. 

4. Al·lèrgia a Aliments en la infància. Peculiaritats i maneig 
dietètic. Al·lèrgia a les proteïnes de la llet i l’ou. 

 

vii. Al·lèrgia a Medicaments. Malalties Al·lèrgiques per fàrmacs 
1. Concepte. Epidemiologia. Etiopatogènia i Fisiopatologia 

Especial. 
2. Quadres Clínics. Reaccions Adverses per 

medicaments. Intolerància als antiinflamatoris no 
esteroideos (AINES). 

3. Tècniques Específiques de Diagnòstic. Profilaxi. Bases 
Generals del Tractament. 

4. Al·lèrgia a Medicaments. Estudi de la sensibilitat a 
Betalactàmics. 

 

viii. Al·lèrgia Ocupacional. Malalties Al·lèrgiques per al·lèrgens en el 
mitjà laboral 

1. Concepte. Epidemiologia. Etiopatogènia i Fisiopatologia 
Especial. Quadres Clínics. 
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2. Tècniques Específiques de Diagnòstic. Profilaxi. Bases 
Generals del Tractament. Legislació. 

 

ix. Al·lèrgia a Himenòpters. Malalties al·lèrgiques per insectes i 
paràsits 

 

1. Epidemiologia. Etiopatogènia i Fisiopatologia Especial. 
Quadres Clínics. 

2. Tècniques Específiques de Diagnòstic. Profilaxi. Bases 
Generals del Tractament. 

 
x. Al·lèrgia al làtex. 

 
xi. Anafilaxi. Anafilaxi Recurrent. Antígens implicats. Concepte. 

Epidemiologia. Etiopatogènia i Fisiopatologia Especial. Formes 
Clíniques. Anafilaxi Idiopàtica, Diagnòstic. Bases Generals del 

Tractament. 
 

xii. Malalties al·lèrgiques per antígens d’Aspergillus: Concepte. 
Epidemiologia. Etiopatogènia i Fisiopatologia Especial. Quadres 

Clínics. Aspergilosi Broncopulmonar Al·lèrgica. Diagnòstic. 
Diagnòstic Diferencial. Tractament. Altres malalties al·lèrgiques 
produïdes per Fongs. 

 
xiii. Pneumonitis per Hipersensibilitat. Antígens implicats. 

Concepte. Epidemiologia. Etiopatogènia i Fisiopatologia 
Especial. Formes Clíniques. Diagnòstic. Diagnòstic Diferencial. 

Tractament. 
 

xiv. Vasculitis per Hipersensibilitat. Antígens implicats. Concepte. 
Epidemiologia. Etiopatogènia i Fisiopatologia Especial. 
Diagnòstic. Diagnòstic Diferencial. Tractament. 

 
xv. Urticària i Angioedema. Concepte. Epidemiologia General. 

Classificació. Etiopatogènia General. Formes clíniques. Diagnòstic 

i Diagnòstic Diferencial. Tractament. 
 

xvi. Dermatitis de contacte. Antígens per contacte. Concepte. 
Epidemiologia. Etiopatogènia i Fisiopatologia Especial. Clínica. 

Tècniques Específiques de Diagnòstic. Profilaxi. Bases Generals del 
Tractament. 

 
xvii. Dermatopaties Exudatiu-ampolloses. Eritema exudatiu multiforme. 

(Síndrome de Stevens-Johnson) Necrolisi tòxic epidèrmica (S. 
Lyell).  

 
xviii. xviii. Dermatitis atòpica. Antígens implicats. Concepte. 

Epidemiologia. Etiopatogènia i Fisiopatologia Especial. Formes 
Clíniques. Diagnòstic. Bases Generals del tractament. 
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xix. Urgències en Al·lèrgia. 
 

xx. Malalties produïdes per Anisakis simplex. 
 

 
 

1.8.2 Competències i objectius de cadascuna de les rotacions programades 

1. Medicina Interna 
a. Tutor/s responsable/s de la rotació: Teresa Auguet / Miguel 

López-Dupla 
 

b. Objectius formatius: 
Coneixement de les bases científiques dels procediments 
diagnòstics i terapèutics. 

c. En acabar la rotació el resident ha de ser capaç de: 
i. Elaborar una història clínica completa i dirigida. Nivell 

d’autonomia I. 
ii. Exploració física completa per aparells, coneixent la 

normalitat i detectant les anomalies. Nivell d’autonomia I. 
iii. Interpretar de la metodologia diagnòstica. Nivell 

d’autonomia II. 
iv. Conèixer i aplicar les bases terapèutiques. Nivell 

d’autonomia II. 
 

d. Grau de responsabilitat del resident: Nivell 2-3 
 
 
 

2. Dermatologia 
a. Tutor/s responsable/s de la rotació: Pilar Turégano 

 
b. Objectius formatius: 

i. Conèixer i diagnosticar les lesions cutànies elementals. 
ii. Conèixer la sistemàtica exploratòria en Dermatologia, així 

com la obtenció de troballes exploratòries i la seva 
avaluació. 

iii. Conèixer i diagnosticar les principals malalties 
dermatològiques. 

iv. Conèixer i diagnosticar les malalties dermatològiques 
ocupacionals. 

v. Conèixer les bases de la terapèutica dermatològica i el seu 
tractament. 

 

c. En acabar la rotació el resident ha de ser capaç de: 
i. Descriure les lesions cutànies. Nivell d’autonomia I. 
ii. Reconèixer, diagnosticar i realitzar el diagnòstic diferencial 

de les següents malalties: dermatitis atòpica, èczemes de 
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contacte, urticària crònica, psoriasis, acne, rosàcia, dermatitis 
seborreica, erupcions medicamentoses,… Nivell d’autonomia II. 

iii. Realitzar proves epicutànies de diagnòstic de dermatitis de 
contacte. Nivell d’autonomia II-III. 

iv. Participar en les decisions de tractament de la patologia 
dermatològica. Nivell d’autonomia II-III. 

 

d. Grau de responsabilitat: nivell 2-3. 
 
 
 
 

3. Pneumologia 
a. Tutor/s responsable/s de la rotació: Xavier Aguilar 
b. Objectius formatius: 

Aprendre la sistemàtica exploratòria del malalt pneumològic i 
l’obtenció de dades semiològiques necessàries per al diagnòstic, 
amb especial referència a la exploració funcional respiratòria, així 
com conèixer los fonaments de las tècniques pneumològiques. 
 

c. En acabar la rotació el resident ha de ser capaç de: 
i. Fer la història clínica i exploració física pneumològica en 

especial atenció a aspectes com l’atòpia, l’asma, antecedents 

laborals, hàbit tabàquic, etc. Nivell d’autonomia II. 
ii. Orientar i diagnosticar els casos d’asma ocupacional. Nivell 

d’autonomia III.. 
iii. Orientar i diagnosticar els casos d’immunodeficiències amb 

afectació respiratòria. 
iv. Nivell d’autonomia III. 
v. Realitzar e interpretar les proves de funció respiratòria 

(espirometria bassal forçada, prova de provocació amb 

metacolina, proves de provocació bronquial específica, etc.). 
Nivell d’autonomia II-III. 

 

d. Grau de responsabilitat: nivell 2-3. 
 
 
 

4. Laboratori d’Immunol·logia 
a. Tutor/s responsable/s de la rotació: Modest Sabaté 

 
b. Objectius formatius: 

Conèixer els mètodes de laboratori, indicacions i interpretació de 
les tècniques diagnòstiques de rutina i de recerca. 
 

c. En acabar la rotació el resident ha de ser capaç de: 
i. Conèixer i interpretar quantificació d’IgE total, IgE 

específica, altres immunoglobulines, quantificació i funcionalitat 

de factors del complement, estudi morfològic i funcional de 
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cèl·lules implicades en els mecanismes d’hipersensibilitat i en 
immunopatologia, autoanticossos. Nivell d’autonomia II-III. 

 

d. Grau de responsabilitat: nivell 2-3. 
 

 
 

5. Proves d’al·lergologia in vivo i unitat d’immunoteràpia 
a. Tutor/s responsable/s: Vanessa Gázquez / Gaspar Dalmau 

 
b. Objectius formatius: 

Aprendre les tècniques de proves cutànies i d’administració 
d’immunoteràpia. 
 

c. En acabar la rotació el resident ha de ser capaç de: 
i. Indicar, realitzar e interpretar les proves cutànies d’al·lèrgia 

(prick i intradèrmiques). Nivell d’autonomia I-II. 
ii. Administrar i monitoritzar la resposta a la immunoteràpia 

específica subcutània. Nivell d’autonomia I-II. 

 

d. Grau de responsabilitat: nivell 1-2. 
 
 
 

6. Immunologia clínica 
a. Tutor/s responsable/s de la rotació: Miguel López-Dupla (rotació 

inclosa a M.Interna). 
 

b. Objectius formatius: conèixer i practicar els mètodes d’exploració 
del sistema immunològic i la valoració e interpretació dels 
resultats. 
 

c. En acabar la rotació el resident ha de ser capaç de: 
i. Realitzar una història clínica i exploració física de pacients 

amb sospita o diagnòstic de patología autoinmune o 
d’immunodeficiència. Nivell d’autonomia II-III. 

ii. Orientar el diagnòstic, indicar e interpretar les proves 
diagnòstiques. Nivell d’autonomia II-III. 

 

d. Grau de responsabilitat: nivell 3. 
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7. Laboratori d’al·lergologia 
a. Aquesta formació es du a terme a través dels cursos d’assistència 

obligatòria d’immunologia (veure cursos). 
 

b. Objectius formatius: conèixer i practicar els mètodes identificació, 
estandardització, quantificació i antigenicitat dels al·lèrgens i la 
valoració e interpretació dels resultats. 
 

c. En acabar la rotació el resident ha de ser capaç de conèixer i 
comprendre les tècniques següents amb nivell d’autonomia II-III: 

i. Realització d’extractes al·lergènics 
ii. SDS-page 
iii. Immunodetecció d’IgE 
iv. RAST, RAST-inhibició 
v. Citometria de flux 
vi. Tècniques de biologia molecular 

 
d. Grau de responsabilitat: nivell 2-3. 

 
8. ORL – Rinologia 

a. Tutor/s responsable/s de la rotació: Carles Flores/  Dolores 
Martínez / Míriam González 
 

b. Objectius formatius: conèixer i practicar els mètodes d’exploració 
nasal  i la valoració e interpretació dels resultats. Diagnòstic 
diferencial de la resta de patologia ORL. 

 
c. En acabar la rotació el resident ha de ser capaç de: 

i. Realitzar i interpretar rinometries anteriors. Nivell 
d’autonomia II. 

ii.  Realitzar i interpretar rinometries acústiques. Nivell 
d’autonomia II. 

iii. Realitzar i interpretar proves de provocació nasal. Nivell 
d’autonomia II. 

iv. Realitzar i interpretar resta de proves complementàries i 
exploració física pròpia de l’especialitat ORL. 
 

d. Grau de responsabilitat: nivell 3. 
 

 
 

9. Pediatria 
a. Tutor/s responsable/es de la rotació: Natàlia Garcia-Baiges 

(HJ23) / Montserrat Bosque (H.Parc Taulí Sabadell). 
 

b. Objectius formatius: conèixer els estats de normalitat del nen i les 
seves desviacions en les diferents edats. Aplicar els mètodes de 
diagnòstics apropiats per a conèixer les possibles desviacions de 
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la normalitat. Conèixer les terapèutiques necessàries en funció de 
l’edat i la patologia. 
 

c. En acabar la rotació el resident ha de ser capaç de: 
i. Elaboració de la història clínica. Exploració física. 

Interpretació de la metodologia diagnòstica. Nivell 
d’autonomia I-II. 

ii. Diagnosticar i tractar correctament als malalts amb 
patologia pròpia de l’especialitat. Nivell d’autonomia I-II. 

 
d. Grau de responsabilitat: nivell 1-2. 

 
e. Peculiaritats de la rotació 

 
Aquesta rotació, de durada 5 mesos, contempla dos marcs per el 
seu desenvolupament: el Servei de Pediatria de l’Hospital Joan 
XXIII (3 mesos), i el Servei de Pneumoal·lèrgia Pediàtriques de 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell (2 mesos).  
 
La rotació de Parc Taulí resulta altament recomanable, donat que 
engloba patologia respiratòria específica i tota l’al·lèrgia pediàtrica 
amb les darreres tècniques i teràpies. Aquesta rotació sempre ha 
estat un valor afegit en la formació de Pediatria dels nostres 
residents. 
 
En el Servei de Pediatria de l’Hospital Joan XXIII es durà a terme 
la formació en dos àmbits principals: la consulta monogràfica 
d’al·lèrgia (CCEE, els dies que té activitat assistencial) i el servei 
d’urgències d’aquesta especialitat (la resta de dies). Es prioritzarà 
la patologia al·lèrgica, respiratòria o digestiva. 
 
Patologia amb més rellevància en aquesta rotació: 

1. Rinoconjuntivitis, sinusopatia al·lèrgiques 
2. Laringitis aguda, bronquitis aguda obstructiva de repetició 

i asma bronquial 
3. RGE i relació amb patologia respiratòria 
4. Dermatitis atòpica: etiopatogènia, epidemiologia, formes 

clíniques i bases generals del tractament. 
5. Urticària. Diagnòstic diferencial amb malalties 

exantemàtiques del nen. 
6. Al·lèrgia alimentària. Noves tècniques diagnòstiques i de 

tractament. 
7. Al·lèrgia a medicaments. 
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10. Digestiu 
 

a. Tutor/s responsable/s de la rotació: Michel Papo 
 

b. Objectius formatius: 
 

Coneixement de les bases científiques dels procediments 
diagnòstics i terapèutics. 

 
c. En acabar la rotació, el resident ha de ser capaç de: 

i. Elaboració de la història clínica. Nivell d’autonomia I-II. 
ii. Exploració física. Nivell d’autonomia I-II. 
iii. Interpretació de la metodologia diagnòstica. Nivell 

d’autonomia I-II. 
iv. Bases terapèutiques. Nivell d’autonomia I-II. 

 
d. Peculiaritats de la rotació: aquesta rotació es centrarà sobretot en 

els coneixements de les següents patologies: 
i. Eosinofílies digestives: esofagitis eosinofílica, 

gastroenteritis eosinofílica, colitis eosinofílica. Tècniques 
de diagnòstic. Diagnòstic diferencial entre eosinofílies 
digestives primàries i secundàries. Tractament. 

ii. Intolerància a sucres. Diagnòstic diferencial del colon 
irritable. 

 
 
 

11. Al·lergologia 
a. Tutor/s responsable/s de la rotació: Vanessa Gázquez 

 
b. Objectius formatius: conèixer els mecanismes de hipersensibilitat, 

la seva fisiopatologia i la seva etiopatogènia. Conèixer la clínica de 
les diverses entitats de l’especialitat, així com els procediments 

diagnòstics adequats per a cadascuna d’elles. Conèixer i practicar la 

sistemàtica exploratòria del malalt amb patologia pròpia de 
l’especialitat. Conèixer, practicar i valorar les tècniques “in vivo” i 
“in vitro” pròpies de l’especialitat. Conèixer el fonament i maneig 
de la terapèutica empleada, així com el seguiment i l’evolució 

d’aquests processos. 
 

c. En acabar la rotació el resident ha de ser capaç de: diagnosticar i 
tractar correctament als malalts amb patologia pròpia de 
l’especialitat. Nivell d’autonomia I-II. 

 
d. Grau de responsabilitat: nivell 1-2. 
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1.8.3 Competències i objectius a les guàrdies per any de residència 

a. Tutor/s responsable/s de l’activitat a les guàrdies: Carme Boqué (URG 
adults) / Esther Castellarnau (URG Ped) / Adjunt de guàrdia localitzada 
(Guàrdies de planta de M. Interna). 
 

b. Objectius formatius:  

 Formació pràctica per identificar els problemes aguts de 
caràcter urgent o emergent, e iniciar el seu maneig diagnòstic i 
terapèutic. 

 Focalització en la patologia Al·lergològica aguda greu: asma 
bronquial i anafilaxi. 

 Inici tutelat amb augment de progressiu de la responsabilitat 
(segons document “Protocolo de Supervisión y Nivel de 
responsabilidad en la Formación Sanitaria Especializada del 
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII”). 

 
c. En acabar la rotació el resident ha de ser capaç de: 

 Elaborar una història clínica completa i dirigida. Nivell 
d’autonomia I. 

 Exploració física completa per aparells, coneixent la normalitat i 
detectant les anomalies. Nivell d’autonomia I. 

 Interpretar de la metodologia diagnòstica. Nivell d’autonomia I-II. 

 Conèixer i aplicar les bases terapèutiques. Nivell d’autonomia I-
II. 

 
d. Grau de responsabilitat del resident: Nivell 1-2-3 (segons document 

“Protocolo de Supervisión y Nivel de responsabilidad en la Formación 
Sanitaria Especializada del Hospital Universitari de Tarragona Joan 
XXIII”). 
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1.9 Sessions clíniques 

1. Sessions clíniques d’assistència obligatòria 

a. Sessió monogràfica setmanal, dins el Curs d’Actualització en 

Al·lergologia de la Secció d’Al·lergologia d’HJ23: 

i. Caràcter obligatori per R3-R4, recomanades per R1-R2. 

b. Sessió bibliogràfica setmanal o quinzenal, segons calendari, a la Secció 

d’Al·lergologia d’HJ23: 

i. Dirigides a R3 (revista JIACI); i R4 (revista JACI). 

c. Sessió Clínica de casos setmanal, a la Secció d’Al·lergologia d’HJ23: 

i. Dirigides a R3 i R4. 

d. Sessions formatives pròpies d’altres serveis: 

i. Caràcter obligatori per al resident que està realitzant la rotació 

en aquell servei (R1 i/o R2). 

e. Sessions Generals Hospital HJ23: 

i. Caràcter obligatori per a tots els residents (R1, R2, R3 i R4). 

Organitzades des del Departament de Docència d’HJ23. 

2. Altres sessions recomanades 

a. Sessions de serveis afins.  

i. Curs d’Actualització en Medicina Interna. 

 

1.10  Cursos per a  residents i congressos recomanats 

1. Cursos d’assistència obligatòria 

Aquests cursos estan inclosos en la formació de la especialitat d’Immunologia. 

Donat que la part de laboratori d’Immunologia a l’Hospital Joan XXIII de 

Tarragona no inclou algunes de les tècniques en les quals els residents s’han 

de formar, aquesta rotació queda complementada amb 3 cursos intensius 

sobre tècniques immunològiques que creiem son imprescindibles per a la seva 

formació. 

a. “Técnicas in vitro en Alergología. Lab. Alk-abelló. Madrid” (R3) 

b. “BIRA III. Lab. Bial Arístegui. Bilbao” (R3) 

c. “Tratamiento Etiológico Immunológico de las Enfermedades Alérgicas. 

Lab. Leti. Madrid” (R4) 
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2. Cursos recomanats 

a. “Curs d’Al·lèrgia Pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu.  

i. Curs on-line, patrocinat per Novartis. 

ii. R3 o R4. 

3. Jornades Científiques o Congressos recomanats: 

a. Curs de Formació Continuada de la SCAIC (assistència obligatòria per 

a tots els residents). 

b. Matí Al·lergològic de la SCAIC / Jornada Cloenda de la SCAIC 

(assistència obligatòria per a tots els residents). R3 i/o R4 habitualment 

presentaran comunicació en aquests dos events. 

c.  Sessió de Residents de la SCAIC (assistència obligatòria per a tots els 

residents). R3 o R4 presentaran cas clínic en aquesta sessió. 

d. Congreso Nacional de la SEAIC 

i. Assistència d’R3 i R4, recomanada la presentació de pòster i/o 

comunicació oral. 

e. EAACI Congress 

i. Assistència d’R4, recomanada la presentació de pòster i/o 

comunicació oral. 

4. Rotació externa opcional: 

a. Dates: últims dos mesos de R4. 

b. Lloc: a decisió del resident, i depenent de l’acceptació per part del 

centre sol·licitat. 

c. Despeses d’estància i viatge: a càrrec del resident. 

d. Precisa l’aprovació de la Comissió de Docència (els requeriments de 

sol·licitud, normativa i terminis estan a l’abast al Departament de 

Docència d’HJ23) 

1.11  Fons d’informació recomanades 

Llibres 

Medicina Interna 

 Harrison's Principles of Internal Medicine 16th Edition. Ed. McGraw-Hill 
Professional. 

 Blanco-Echevarría A. y cols. Manual de diagnóstico y terapeutica médica. 
Hospital Universitario 12 de Octubre 5ª edición. Editado por MSD. 
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Pediatria 

 Nelson´s Textbook of Pediatrics 17 th Edition. Ed. W.B. Saunders. 

 Calvo C. y cols. Manual de diagnóstico y terapeutica en pediatría. 4ª edición. 
Ed. Publimed. 

 
Dermatologia 

 Arnold´s, Andrew's Diseases of the Skin: Clinical Dermatology 9th edition, Ed. 

 Saunders. 

 J. L. Bolognia, J. Jorizzo, R. Pappini. Dermatology. Ed. Elsevier-Mosby. 

 Kanerva´s. Condensed Handbook of Occupational Dermatology. Ed. Springer. 

 Fisher´s Contact Dermatitis. 5th Edition. Ed. Willians and Willkins, 2001. 

 Rycroft´s Textbook of Contact Dermatitis, 3rd edition Ed. Springer-Verlag Telos. 

 Conde-Salazar L. Dermatosis profesionales. Ed.Signament-Menarini 2000. 
 
Pneumologia 

 Murray´s .Textbook of Respiratory Medicine. 3rd edition Ed. Saunders 
Company. 

 Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders. 3rd Edition. Ed. McGraw-Hill 
Professional. 

 
Al·lergologia i Immunologia 

 Alergia. 2a Ed. ST Holgate, MK Church, LM Lichtenstein. Ed. Harcourt. 

 Tratado de Alergología. 2a Ed. I.J. Dávila, I. Jaúregui, J.M. Olaguibel, J.M. 
Zubeldia. SEAIC. 2015. 

 Lawlor´s. Manual of Allergy and Immunology. 3rd Edition. Ed. Lippincot 
Williams and Wilkins. 

 Yunginger´s. Middleton. Allergy: Principles and Practice. 6th Edition. Ed. 
Mosby. 

 Patterson´s Allergic Diseases. 6ª Edition. Ed. Lippincott Williams & Wilkins. 

 Leung´s Pediatric Allergy. Principles and Practice. Ed Mosby Year Book, 2003. 

 Stiehm´s Immunologic Diseases in Infants and Childrens. 3rd Edition. Ed. 
Saunders. 

 García-Marcos L. Asma en pediatría. Ed. Edipharma-Almirall 2002. 
Inmunologia. 

 Paul´s Fundamental Immunology. 5th Edition. Ed. Lippincot Raven. 

 Rich´s Clinical Immunology. Principles and Practice. 2nd Edition. Ed. Mosby 
Year Book. 

 Abbas´ Cellular and Molecular Immunology. 5th Edition. Ed. Saunders. 

 Roitt´s Immunology. 6th Edition. Ed. Mosby Year Book. 

 Busse´s and Holgate . Asthma and Rhinitis. 2nd Edition. Ed. Blackwell Science. 

 Quirce S. y cols. Asma. Ed Luzan 5. 

 Bernstein L. Asthma in the workplace. 2nd edition. Ed. Marcel-Dekker. 

 Sastre J. Patología respiratoria alérgica ocupacional. Ed. Emisa-GSK 2003. 

 Sampson´s. Food Allergy: Adverse Reactions to Foods and Food Additives. 3rd 
Edition. Ed. Blackwell. 

 Honsinger’s. Handbook Of Drug Allergy. Ed. Lippincot Williams and Willins. 

 Litt´s. Drug Eruption Reference Manual. 10th Ed. Ed Taylor & Francis 2004. 

 Vervloet D. Drug Allergy. Editado por Pharmacia-Upjohn. 

 Adelman´s. Manual of Allergy and Immunology. 4th Edition. Ed. Lippincot 
Williams and Wilkins. 
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Revistes 
 

 Allergologia et Immunopathologia 

 The Journal of Investigational Allergology & Clinical Immunology 

 Allergy 

 Annals of Allergy, Asthma and Immunology 

 Clinical and Experimental Allergy 

 The Journal of Allergy and Clinical Immunology 

 Contact Dermatitis 

 International Archives of Allergy and Immunology 

 Pediatric Allergy and immunology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISIÓ DELS ITINERARIS FORMATIUS 

La publicació d’un nou programa de l’especialitat per part del Ministerio de Sanidad 

obliga a revisar l’itinerari formatiu, tot i que aquesta no fos la data calculada 

inicialment.  


