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L’Hospital Universitari Joan XXIII està acreditat des de l’any 1999 per la formació d’un metge 

resident per any a la Unitat Docent d’Anatomia Patològica.  

Fins al 2016 a la nostra Unitat s’han format un total de 8 residents que actualment exerceixen 

de patòlegs en diferents hospitals d’Espanya i del Marroc. En aquests moments hi ha dos 

residents fent la residència. 

 
La dotació de patòlegs del nostre servei actualment està composada per els següents: 
 

Cap de Servei: 
 Dr. Juan José Sirvent 

 
Facultatius especialistes: 
 Dra. Mª Luisa Díaz 
 Dr. Joan Francesc Garcia 
 Dra. Julieta Landeyro (temps parcial) 
 Dra. Salomé Martínez 
 Dr. Emili Mayayo 
 Dr. Antoni Raventós 
 
Tutor de residents: 
 Dr. Antoni Raventós 
 
La dotació del servei també compta amb 3 citotècniques, 6 tècniques de laboratori i 3 
administratius. 
 
 
 
 
 
1.- Defensem una pràctica assistencial centrada en el malalt 
2.- Promovem una medicina humanitzada 
3.- Treballem en equip per millorar els nostres resultats 
4.- Defensem emprar els recursos d’una manera raonada i eficient 
5.- Afavorim el desenvolupament dels talents i habilitats de cada membre de l’equip 
6.- Participem amb la defensa i promoció de la medicina basada en l’evidència 
7.- Tenim vocació docent 
8.- Defensem i practiquem l’autocrítica i la capacitat per aprendre dels altres 
9.- Respectem les diferències culturals, polítiques i religioses 
10.- Practiquem la justícia social i promovem l’equitat 
 
 
 
 

Introducció 

Compromisos, ideals i valors del Servei d’Anatomia Patològica 
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L’Anatomia Patològica Humana és la branca de la Medicina que s’ocupa de l’estudi, 
mitjançant tècniques morfològiques, de les causes, desenvolupament i conseqüències de les 
malalties. El fi últim és el diagnòstic correcte de biòpsies incisionals, peces quirúrgiques, 
citologies i autòpsies. L’Anatomia Patològica és una especialitat mèdica amb un cos doctrinal 
bàsic que fa que sigui, per una part una disciplina acadèmica autònoma i, per un altra una 
unitat funcional en l’assistència mèdica. Per aquests motius té especial importància en la 
docència de pre i postgraduats i en la investigació clínica. 

Tot i així l’especialitat d’Anatomia Patològica és la gran desconeguda tant per part dels 
pacients com també pels estudiants i per d’altres professionals de la sanitat. Ja durant la 
carrera degut al temari extens i a la quantitat de coneixements i terminologia no s’acostuma a 
aconseguir transmetre correctament la importància i la transcendència de l’especialitat als 
joves estudiants que més endavant seran els futurs metges i metgesses. 

En contra del que es pugui pensar el patòleg no és un especialista que treballa de forma 
aïllada al seu despatx si no que és una peça clau en el diagnòstic de la malaltia i que l’informe 
que generarà el patòleg serà de vital importància per orientar l’actuació del metge internista, el 
cirurgià i l’oncòleg. 
Per arribar al diagnòstic el patòleg ha d’integrar moltes dades tant de les de la pròpia 
especialitat com dades clíniques, analítiques i radiològiques. Per tant l’especialitat d’Anatomia 
Patològica és una disciplina molt interessant i que el món que es descobreix al mirar per un 
microscopi és fascinant i us convidem a que vingueu a descobrir-la i que la escolliu com la 
vostra especialitat per exercir la medicina. 
 
Abans de que prengueu aquesta decisió és convenient que conegueu alguns aspectes que 
mencionarem a continuació. 
 
El metge patòleg és vist moltes vegades pels altres facultatius d’altres especialitats com un 
professional que treballa de forma aïllada en el seu laboratori  i que després d’observar els 
teixits al microscopi emet el seu diagnòstic basant-se en ves a saber què (histomància). 
Els propis patòlegs a vegades tenim part de responsabilitat amb aquesta visió que alguns 
tenen, degut a l’hàbit que tenim d’estar masses hores treballant sols i no tenir prou contacte 
amb els clínics per establir la correlació clínico-patològica. Actualment aquest fet està reforçat 
ja que la història clínica informatitzada, tot i la seva gran millora, encara fomenta més el nostre 
aïllament. D’altres vegades són els altres professionals que basant-se en velles concepcions 
creuen que el patòleg quan mira pel microscopi veu de forma inequívoca les malalties i els 
diagnòstics i per això no cal omplir quasi cap dada clínica de rellevància en la sol·licitud 
d’estudi anatomopatològic. Així és com el patòleg amb massa freqüència s’enfronta a cegues 
amb un teixit que a vegades és fràgil, escàs, equívoc i irrepetible. La direcció del sistema 
sanitari també ha contribuït moltes vegades a aquesta visió deformada que es té de la nostra 
especialitat ubicant-nos al soterrani dels hospitals prop del mortuori i allunyats del circuit de 
les mostres quirúrgiques, és a dir, lluny dels quiròfans, en la proximitat dels quals, és on hi 
hauria d’haver el servei d’Anatomia Patològica. 
 
El patòleg és un professional que treballa diàriament amb les dades aportades per la 
interpretació subjectiva de les mostres tissulars dels pacients però intentant sempre cercar 
uns criteris el més objectius possibles per establir uns paràmetres histològics vàlids entre 

Definició de l’especialitat 
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diferents observadors i  arribar al diagnòstic correcte. 
 
En conclusió el patòleg és un especialista clínic que integra dades clíniques, analítiques, 
radiològiques, morfològiques (macroscòpiques i microscòpiques) i moleculars. L’informe 
d’anatomia patològica amb el diagnòstic i comentaris seran d’importància cabdal pel pacient 
(encara que ell desconegui la nostra existència), i per tant la persona que hagi aprovat el MIR i 
estigui interessada en escollir la nostra especialitat ha de ser coneixedora d’aquests fets. 
 
 
 
 
 

La fita de la residència d’Anatomia Patològica és aconseguir que l’especialista en formació 
assoleixi els objectius contemplats en el programa de l’especialitat. El mètode a seguir és 
l’aprenentatge actiu, amb responsabilitat progressiva, en les tasques del Servei,  supervisat 
directament pels membres de la plantilla. 

Aquest aprenentatge es basa en el conjunt de tècniques, mètodes i coneixements teòrico- 
pràctics que expliquen l’origen, desenvolupament i conseqüències de la malaltia des d’un punt 
de vista morfològic. 
 

 

 

Inclou tres àrees d’activitat fonamentals: assistència, docència i investigació. 

 
1. En l’àrea assistencial, l’anatomopatòleg ha d’assumir la responsabilitat del 

diagnòstic correcte de totes les biòpsies, citologies i autòpsies, i de la utilització 
de les tècniques que permeten estudiar els canvis a nivell molecular. 

 

2. Des del punt de vista docent, els Serveis d’Anatomia Patològica són un suport 
fonamental en la formació de residents propis i d’altres especialitats. Les 
sessions intra-servei i inter-serveis (clínico-patològiques), comissions i comitès 
són indispensables en la formació continuada i de postgraduats (així com en la 
pràctica assistencial). 

 

3. Participació activa en la investigació tant en la línia de les ciències 
morfològiques com en les d’altres especialitats medicoquirúrgiques. 

 
 

 

 
 
 

El resident d’Anatomia Patològica ha d’assolir coneixements bàsics generals i comuns per a 

totes les especialitats alhora que n’assolirà d’altres que fan referència només a la seva 

especialitat. 

 
a. Coneixements generals: La Comissió de Docència de l’Hospital Universitari 

Joan XXIII promou i organitza conjuntament amb diversos Serveis de l’Hospital 
un seguit de cursos, molts d’ells adreçats als nous residents i que són de 

Definició de la competència professional 

Objectius generals de la formació 

Continguts del programa 
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caràcter obligatori, que permeten la formació del resident en radioprotecció, 
seguretat clínica, informàtica, cerca bibliogràfica, bioestadística, avaluació 
crítica dels resultats dels estudis epidemiològics, i bioètica. És important que 
per part seva el propi resident vagi millorant el nivell d’anglès. 

 

b. Coneixements teòrics relacionats amb l’especialitat: Durant el seu període de 
formació el metge resident, sempre tutelat, ha de realitzar un auto-
aprenentatge continuat que li permeti d’adquirir uns fonaments sòlids de 
l’Anatomia Patològica general i especial. Se servirà del llibres de text bàsics 
d’Histologia, Anatomia Humana, Embriologia, Anatomia Patològica i Citologia; 
de cursos de formació continuada i actualització;  i de revistes mèdiques 
especialitzades. 

 
 
En acabar la fase de formació, els residents d’Anatomia Patològica han d’haver adquirit un 

seguit de competències en els  següents camps: 

 
1) Autòpsies: 

Autòpsies d’adults i infantils: 
- interpretar les dades clíniques de la història 
- realitzar la dissecció estandarditzada dels òrgans 
- elaborar un protocol que descrigui acuradament les troballes 

macroscòpiques observades amb una interpretació que es relacioni 
amb la clínica del pacient 

- realitzar fotografies macroscòpiques que il·lustrin les patologies més 
significatives del cas 

- procedir a una inclusió adequada de les mostres seleccionades que 
asseguri la qualitat del procediment de laboratori i del posterior estudi 
de la microscòpia òptica 

- efectuar una orientació diagnòstica microscòpica de la causa 
fonamental de la mort i patologies associades així com les causes 
iatrogèniques 

- establir un diagnòstic final i les correlacions clínico-patològiques que 
se’n derivin 

- realitzar fotografies microscòpiques que il·lustrin les patologies més 
significatives del cas 

 
Autòpsies fetals: 

- dissecció acurada per aparells seguint les relacions anatòmiques 
- interpretar macroscòpicament les possibles anomalies congènites  
- descriure de manera entenedora tots els defectes congènits  

especialment pel que fa a les cardiopaties congènites 
- realitzar fotografies macroscòpiques que il·lustrin les alteracions més 

significatives del cas 
- procedir a una inclusió adequada de les mostres seleccionades que 

asseguri la qualitat del procediment de laboratori i del posterior estudi 
de la microscòpia òptica 

- realitzar fotografies microscòpiques que il·lustrin les patologies més 
significatives del cas 

- establir un diagnòstic i la seva correlació amb el diagnòstic prenatal 
establert 
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2) Biòpsies: 

- descriure macroscòpicament i dissecar les peces quirúrgiques 
- sistemàtica d’inclusió macroscòpica, marges quirúrgics 
- saber plantejar el diagnòstic diferencial i saber indicar les tècniques 

histoquímiques i immunohistoquímiques, estudis especials (biologia 
molecular i microscopia electrònica) adequats per a l’estudi precís de 
cada cas i emetre el diagnòstic definitiu 

- Saber valorar el pronòstic i la millor opció terapèutica per fer un 
comentari que acompanyi a l’informe en aquells cassos en que sigui 
necessari 

- coneixement del procés de diagnòstic ràpid del càncer 
- procediment a seguir pel maneig de biòpsies ràpides i urgents 

 
Biòpsies intraoperatòries: 

- interpretar el motiu de la sol·licitud d’estudi intraoperatori i  saber orientar 
la mostra quirúrgica per a donar la informació que necessita el cirurgià 
per decidir la millor estratègia quirúrgica i continuar la intervenció 

- orientar les peces quirúrgiques per valorar adequadament els marges 
quirúrgics en els cassos de tumorectomia  

- coneixement del protocol d’estudi de gangli sentinella en el càncer de 
mama  

- donar la resposta útil en el mínim temps possible 

 
Recepció de peces en fresc: 

- patologia limfoide: coneixement del procediment protocol·litzat en el nostre 
servei 

- peces quirúrgiques: protocol d’actuació per la recollida de mostres en fresc pel 
banc de tumors (si s’escau), rentat de la peça, realització de fotografies 
macroscòpiques i conservació en formol per la seva correcta fixació 

- biòpsies renals: procediment per avaluar presència de glomèruls a l’examen 
amb la lupa estereoscòpica i selecció del material per la microscopia òptica i 
per l’estudi de la IFD 

- conèixer la metodologia de les biòpsies musculars 
 

3) Citologies: 
- Aprendre a realitzar la tècnica de la PAAF per a lesions superficials i 

accessibles 
- conèixer els mètodes fixació de les extensions citològiques per realitzar les 

tincions habituals de Papanicolaou i de Diff-quick 
- interpretar i diagnosticar correctament les extensions citològiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’eix central de la formació de l’especialista és l’aprenentatge actiu amb responsabilitat 

progressiva dins del servei. Aquesta tasca es desenvoluparà dins d’un programa general 

contemplat amb periodicitat anual (4 anys): 

 

 

Competències a adquirir 
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En el primer any (R1): 
 - aprenentatge del processament de teixits 
 - pràctica d’autòpsies (d’adult, fetals i perinatals) 

  - s’iniciarà en la patologia quirúrgica (períodes de rotacions de 3 mesos de 
durada amb els diferents patòlegs del nostre Servei) 

 - adquirir les tècniques de fotografia macro i microscòpica 
- s’iniciarà en la presentació de sessions intradepartamentals i 
interdepartamentals (sessions de tancament d’estudis necròpsics amb el 
servei d’UCI) 

 
 

 
El segon any (R2): 
 - continuarà amb la patologia necròpsica 
 - continuarà amb la patologia quirúrgica (biòpsies i peces quirúrgiques) 

 - participarà activament en la presentació de sessions intra i    
interdepartamentals 

 
 
El tercer any (R3): 

- continuarà amb la patologia necròpsica (depenent del nombre de residents 
del Servei i del nombre d’estudis necròpsics) 
- continuarà amb la patologia quirúrgica (biòpsies i peces quirúrgiques) 

 - s’iniciarà en la citopatologia (realitzarà una rotació externa de dos mesos de 
durada per la Unitat de citopatologia de l’Hospital de Bellvitge) 

   - patologia de tumors d’ossos i parts toves (rotació externa d’un mes de 
durada) 

- participarà activament en la presentació de sessions intra i       
interdepartamentals 

   
 
El quart any (R4): 

- continuarà amb la patologia necròpsica (depenent del nombre de residents 
del Servei i del nombre d’estudis necròpsics) 
- continuarà amb la patologia quirúrgica (biòpsies i peces quirúrgiques) 

    - continuarà amb la citopatologia 
    - introducció en la patologia mol·lecular 

- possibilitat de fer una rotació externa optativa per algun servei acreditat sigui 
nacional o estranger i amb l’aprovació per part de la Comissió de Docència 

  - participarà activament en la presentació de sessions intra i interdepartamentals 
 

En relació a la patologia quirúrgica (biòpsies i peces quirúrgiques) el resident al anar rotant pels 
diferents metges patòlegs de la Unitat anirà veient les diferents subespecialitats de la patologia que 
es practiquen en el nostre Hospital. Aquestes són: 
   

- patologia de la mama 
  - patologia de cap i coll (cirurgia màxil·lo-facial i ORL) 
  - patologia digestiva 
  - dermatopatologia 
  - hematopatologia 
  - nefropatologia 
  - cirurgia urològica 
  - ginecologia i obstetrícia 
  - pediatria i cirurgia pediàtrica 
  - cirurgia general i digestiva (amb cirurgia de la tiroides, pàncrees) 
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  - cirurgia toràcica 
  - neuropatologia 
  - patologia molecular 
 
En relació a l’activitat científica de forma progressiva, durant els 4 anys, el resident s’implicarà en 
l’activitat científica del Servei col·laborant en les publicacions, comunicacions i treballs que s’hi 
facin. 
 
Les competències assistencials, docents i de la investigació pròpies de l’especialitat es detallen en 
el Programa oficial de l’especialitat d’Anatomia Patològica: 
 
https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Anatomiapatologican.pdf 
 
Tal i com es detalla en el programa oficial de l’especialitat: Al finalitzar la residència el resident ha 
d’haver realitzat (amb la supervisió d’un facultatiu especialista) un  nombre mínim dels següents 
estudis: 
 
   

- 60 autòpsies 
- 5000 biòpsies: de diagnòstic i peces quirúrgiques 
- 6000 citologies 

 
   
 
 
 
 
 
Definirem de forma genèrica la  responsabilitat del resident d'Anatomia Patològica, en l'exercici de la 
seva activitat diària dins del Servei, en tres nivells de responsabilitat. 
 
Aquests nivells són els següents: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
R-1 
 
 Durant el primer any el resident té com a objectiu/tasca principal la realització de la patologia 
autòpsica tant d'adults com fetal i perinatal. 
 
El resident anirà assolint responsabilitats de forma progressiva fins a poder realitzar en qualitat de 
prosector principal un estudi necròpsic complet. En darrer terme sempre hi haurà la supervisió final 
per part d'un facultatiu Especialista, el qual signarà l'informe final. 
 
 
 

Nivells de 

responsabilitat 

 

Nivell 1 El resident realitza els procediments sense necessitat expressa 

d’autorització ni supervisió directa. Realitza i després informa 

Nivell 2 El resident realitza els procediments amb la supervisió d'un 

Facultatiu Especialista del Servei d'Anatomia Patològica 

Nivell 3 El resident observa i assisteix als procediments que realitza un 

Facultatiu Especialista del Servei d'Anatomia Patològica 

Nivells de responsabilitat 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Anatomiapatologican.pdf
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Estudi autòpsic (primer semestre): 

 
Habilitats generals Nivell de responsabilitat 

Interpretar les dades clíniques i analítiques de la 

Història Clínica del pacient 

3-2 

Indicació de la tècnica autòpsica adequada (extracció 

de medul·la espinal, autòpsia limitada per risc 

d'infeccions, conservació de teixits en mitjans 

especials, etc.) 

 

3-2 

Examen macroscòpic extern del cadàver 3-2 

Realització de fotografies macroscòpiques 3-2 

Evisceració i dissecció amb l'examen macroscòpic 3-2 

Realització del protocol d'estudi autòpsic i de l'informe 

preliminar 

3-2 

Tallat i selecció de mostres dels òrgans fixats en 

formol. Introducció en càpsules de plàstic 

3-2 

Estudi microscòpic 3-2 

Diagnòstic final i tancament del cas 3-2 

 
Estudi autòpsic (segon semestre): 

 
Interpretar les dades clíniques i analítiques de la 

Història Clínica del pacient 

2-1 

Indicació de la tècnica autòpsica adequada (extracció 

de medul·la espinal, autòpsia limitada per risc 

d'infeccions, conservació de teixits en mitjans 

especials, etc.) 

 

2-1 

 

Examen macroscòpic extern del cadàver 2-1 

Realització de fotografies macroscòpiques 1 

Evisceració i dissecció amb l'examen macroscòpic 2-1 

Realització del protocol d'estudi autòpsic i de l'informe 

preliminar 

1 

Tallat i selecció de mostres dels òrgans fixats en 

formol. Introducció en càpsules de plàstic 

1 

Estudi microscòpic 1-2 

Diagnòstic final i tancament del cas 2 

 
Resident de 2on. any: 

 
Durant el segon any el resident té com a objectiu principal la pràctica de l'estudi de la patologia 
quirúrgica (biòpsies i peces quirúrgiques). 
També realitzarà les autòpsies que li corresponguin al Facultatiu Especialista amb el que està rotant. 

 
Patologia quirúrgica: 

 
Habilitats generals Nivell de responsabilitat 

Situar l'estudi sol·licitat en el context 

clínic del malalt 

3-2 

Descriure i fotografiar la peça rebuda 3-2 
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Indicar la metodologia i les tècniques 

d'estudi adequades (fixació en mitjans 

especials etc) 

 

3-2 

Dissecar i seleccionar les mostres 3-2 

Realitzar l'estudi microscòpic i fer una 

descripció precisa 

3-2 

Realitzar el diagnòstic diferencial i 

indicar les tècniques especials 

necessàries per arribar al diagnòstic 

final 

 

3-2 

Realitzar el diagnòstic final 3-2 

Emetre comentaris pronòstics i 

terapèutics si s'escau 

3-2 

Realització de biòpsies intra-operatòries 3 

 
Estudi autòpsic: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resident de 3er. any: 
 
Durant el tercer any el resident té com a objectiu principal la pràctica de l'estudi de la patologia 
quirúrgica (biòpsies i peces quirúrgiques). 
Introducció en l'estudi de la citopatologia. 
També realitzarà les autòpsies que li corresponguin al Facultatiu Especialista amb el que està 
rotant. 
Patologia quirúrgica: 

 
Situar l'estudi sol·licitat en el context 

clínic del malalt 

1 

Descriure i fotografiar la peça rebuda 1 

Indicar la metodologia i les tècniques 

d'estudi adequades (fixació en mitjans 

especials etc) 

 

2-1 

Dissecar i seleccionar les mostres 1 

Realitzar l'estudi microscòpic i fer una 

descripció precisa 

1 

Realitzar el diagnòstic diferencial i  

Interpretar les dades clíniques i analítiques de la 

Història Clínica del pacient 

1 

Indicació de la tècnica autòpsica adequada (extracció 

de medul·la espinal, autòpsia limitada per risc 

d'infeccions, conservació de teixits en mitjans 

especials, etc.) 

 

1 

 

Examen macroscòpic extern del cadàver 1-2 

Realització de fotografies macroscòpiques 1 

Evisceració i dissecció amb l'examen macroscòpic 1-2 

Realització del protocol d'estudi autòpsic i de l'informe 

preliminar 

1 

Tallat i selecció de mostres dels òrgans fixats en 

formol. Introducció en càpsules de plàstic 

1 

Estudi microscòpic 1-2 

Diagnòstic final i tancament del cas 2 
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indicar les tècniques especials 

necessàries per arribar al diagnòstic 

final 

1-2 

Realitzar el diagnòstic final 2 

Emetre comentaris pronòstics i 

terapèutics si s'escau 

2-1 

Realització de biòpsies intra-operatòries 2 

 
Citopatologia exfoliativa: 
 

 
Situar l'estudi sol·licitat en el context 

clínic del malalt 

1 

Indicar la metodologia i les tècniques 

d'estudi adequades (fixació en mitjans 

especials etc) 

 

3-2 

Realitzar l'estudi microscòpic i fer una 

descripció precisa 

3-2 

Realitzar el diagnòstic diferencial i 

indicar les tècniques especials 

necessàries per arribar al diagnòstic 

final 

 

3-2 

Realitzar el diagnòstic final 3-2 

Emetre comentaris pronòstics i 

terapèutics si s'escau 

3-2 

 
Citopatologia PAAF: 
 

Gabinet de PAAF: Presentar-se al malalt 

i fer l'anamnesi i exploració física 

3-2 

Gabinet de PAAF: Efectuar la punció i 

extensió del material obtingut en un 

portaobjectes 

 

3-2 

Realitzar l'estudi microscòpic i fer una 

descripció precisa 

3-2 

Realitzar el diagnòstic diferencial i 

indicar les tècniques especials 

necessàries per arribar al diagnòstic 

final 

 

3-2 

 

Realitzar el diagnòstic final 3-2 

Emetre comentaris pronòstics i 

terapèutics si s'escau 

3-2 

 
Estudi autòpsic: 
 
 

Habilitats generals Nivell de responsabilitat 

Interpretar les dades clíniques i analítiques de la 

Història Clínica del pacient 

1 

Indicació de la tècnica autòpsica adequada (extracció 

de medul·la espinal, autòpsia limitada per risc 

d'infeccions, conservació de teixits en mitjans 

especials, etc.) 

 

1 

 

Examen macroscòpic extern del cadàver 1 
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Realització de fotografies macroscòpiques 1 

Evisceració i dissecció amb l'examen macroscòpic 1-2 

Realització del protocol d'estudi autòpsic i de l'informe 

preliminar 

1 

Tallat i selecció de mostres dels òrgans fixats en 

formol. Introducció en càpsules de plàstic 

1 

Estudi microscòpic 1 

Diagnòstic final i tancament del cas 2 

 
Resident de 4rt. any: 
 
Durant el quart any el resident té com a objectiu principal la pràctica de l'estudi de la patologia 
quirúrgica (biòpsies i peces quirúrgiques). 
i també l'estudi de la citopatologia. 
Inici en l’estudi de patologia molecular 
 
També realitzarà les autòpsies que li corresponguin al Facultatiu Especialista amb el que està 
rotant. 
 
Patologia quirúrgica: 
 
 

Habilitats generals Nivell de responsabilitat 

Situar l'estudi sol·licitat en el context 

clínic del malalt 

1 

Descriure i fotografiar la peça rebuda 1 

Indicar la metodologia i les tècniques 

d'estudi adequades (fixació en mitjans 

especials etc) 

 

1 

Dissecar i seleccionar les mostres 1 

Realitzar l'estudi microscòpic i fer una 

descripció precisa 

1 

Realitzar el diagnòstic diferencial i 

indicar les tècniques especials 

necessàries per arribar al diagnòstic 

final 

 

1 

Realitzar el diagnòstic final 2 

Emetre comentaris pronòstics i 

terapèutics si s'escau 

2-1 

Realització de biòpsies intra-operatòries 2 

 
Citopatologia exfoliativa: 
 

Habilitats generals Nivell de responsabilitat 

Situar l'estudi sol·licitat en el context 

clínic del malalt 

1 

Indicar la metodologia i les tècniques 

d'estudi adequades (fixació en mitjans 

especials etc) 

 

1 

Realitzar l'estudi microscòpic i fer una 

descripció precisa 

1 

Realitzar el diagnòstic diferencial i 

indicar les tècniques especials 

necessàries per arribar al diagnòstic 

 

1-2 
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final 

Realitzar el diagnòstic final 2 

Emetre comentaris pronòstics i 

terapèutics si s'escau 

2-1 

Citopatologia PAAF: 
 
 

Gabinet de PAAF: Presentar-se al malalt 

i fer l'anamnesi i exploració física 

1-2 

Gabinet de PAAF: Efectuar la punció i 

extensió del material obtingut en un 

porta-objectes 

 

1-2 

Realitzar l'estudi microscòpic i fer una 

descripció precisa 

1 

Realitzar el diagnòstic diferencial i 

indicar les tècniques especials 

necessàries per arribar al diagnòstic 

final 

 

1 

 

Realitzar el diagnòstic final 2 

Emetre comentaris pronòstics i 

terapèutics si s'escau 

2-1 

 
Estudi autòpsic: 
 
 

Habilitats generals Nivell de responsabilitat 

Interpretar les dades clíniques i analítiques de la 

Història Clínica del pacient 

1 

Indicació de la tècnica autòpsica adequada (extracció 

de medul·la espinal, autòpsia limitada per risc 

d'infeccions, conservació de teixits en mitjans 

especials, etc.) 

 

1 

 

Examen macroscòpic extern del cadàver 1 

Realització de fotografies macroscòpiques 1 

Evisceració i dissecció amb l'examen macroscòpic 1-2 

Realització del protocol d'estudi autòpsic i de l'informe 

preliminar 

1 

Tallat i selecció de mostres dels òrgans fixats en 

formol. Introducció en càpsules de plàstic 

1 

Estudi microscòpic 1 

Diagnòstic final i tancament del cas 2 

 
COMENTARI: 
 
En tots els estudis que realitza el Servei d'Anatomia Patològica (autòpsies, biòpsies i citologies), 
només el Facultatiu Especialista està autoritzat a realitzar la validació (signatura), i tancament final. 
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L’avaluació és el motor de l’aprenentatge i ajuda a detectar les fortaleses i debilitats (tant de la 
persona que està aprenent com del propi sistema formatiu), així com permet dissenyar un pla de 
millora. 
 
Les competències que ha d’assolir el MIR en formació es divideixen en 2 grans dominis 
competencials establers per a Comissió de Docència de l’Hospital Joan XXIII, que són: 
 
1.  ACTITUDS 

2. CONEIXEMENTS I HABILITATS 

 
A la seva vegada cada domini competencial comprèn una sèrie de diferents competències. 
 
Domini competencial ACTITUDS: 
 
Motivació 
Dedicació 
Iniciativa 
Puntualitat / assistència 
Nivell de responsabilitat 
Relacions amb el pacient / familiars 
Relacions amb l’equip de treball 
 
Domini competencial CONEIXEMENTS I HABILITATS: 
 
Coneixements teòrics adquirits 
Habilitats adquirides 
Habilitat en el plantejament diagnòstic 
Capacitat per a prendre decisions 
Utilització racional dels recursos 
 
Hi ha dos tipus de formació: La formativa i la sumativa. Totes dues tenen com a objectiu ajudar a la 
formació si bé l’avaluació formativa és l’eina més potent en aquest aspecte. 
 
AVALUACIÓ FORMATIVA: 
 
Aquest tipus d’avaluació en el nostre Servei d’Anatomia Patològica és sempre present en la relació 
entre el metge especialista en formació i  l’adjunt. Durant totes les activitats habituals el facultatiu 
especialista supervisa la labor del resident i van comentant al llarg del dia les diferents situacions que 
van sorgint. 
 
Pràcticament amb periodicitat diària es realitzen sessions intraservei en la que es comenten els 
cassos interessants que han tingut els diferents adjunts. Els residents han d’haver vist i estudiat 
aquests cassos (prèviament l’adjunt els ha deixat a l’abast de tothom) i durant la sessió són els 
residents els encarregats de fer la descripció microscòpica i de formular els diagnòstics diferencials i 
comentar les tècniques especials útils que demanarien per resoldre el cas. 
És especialment durant aquesta activitat en la que tots els adjunts del servei poden avaluar els 
progressos o mancances en l’adquisició de competències per part del resident. Alhora que els 
comentaris dels adjunts sobre els cassos aporten molt a la formació dels residents. 

Avaluació de la formació 
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Auto-avaluació (d’obligada realització abans de fer una entrevista reglada amb el tutor) 
 
Entrevistes periòdiques amb el tutor (mínim quatre a l’any) 

 
AVALUACIÓ SUMATIVA: 
 
Al termini de cada rotació interna  (o externa si és el cas), el facultatiu especialista responsable emet 
una puntuació de les diferents competències assolides per resident durant aquest període en un 
formulari homologat per la Comissió de Docència del nostre hospital (Document d’avaluació 
sumativa). 
 
Valoració en el Comitè d’avaluació anual (constituït per tots els facultatius especialistes del Servei 
d’Anatomia Patològica) en el que es valoren: 

 
- els documents d’avaluació sumativa amb la puntuació obtinguda en les diferents rotacions 
efectuades pel resident 
- La memòria anual on hi consten les activitats realitzades pel resident 
- El llibre del resident 
 

A partir d’aquesta informació s’emet l’Informe d’Avaluació Anual (negativa, suficient, destacada i 
excel·lent) que s’entregarà a la Comissió de Docència del nostre Hospital en la que hi aniran per 
part del nostre Servei: el tutor i el Cap de Servei o en la seva absència un altre adjunt. 
 
Els criteris establerts al nostre Servei d’Anatomia Patològica per realitzar l’avaluació anual del 
resident són els següents: 
 
 
Primer any R-1 
 

 Avaluació aptitud        3 punts 
(puntuació obtinguda en les rotacions pels diferents adjunts)     

 Avaluació actitud       2 punts 
  (puntuació obtinguda en les rotacions pels diferents adjunts) 
 

 Assistència a formació específica de l'especialitat   2 punts 
(Assistència mínima del 80% a les sessions intraservei 
 i clínico-patològiques intrahospitalàries)   

 

 Assistència als Cursos d'acollida obligatoris de l'Hospital)  2 punts   
 

 Sessions clínico-patològiques: autòpsies, biòpsies   1 punt 
(Presentació d'un mínim de 2 sessions /any) 

 
 

Segon any R-2 
 

 Avaluació aptitud        3 punts 
(puntuació obtinguda en les rotacions pels diferents adjunts)     

 Avaluació actitud       2 punts 
  (puntuació obtinguda en les rotacions pels diferents adjunts) 

  

 Assistència a formació específica de l'especialitat   2 punts 
(Assistència mínima del 80% a les sessions intraservei 
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 i clínico-patològiques intrahospitalàries)   
  

 Realització d'un curs de cerca bibliogràfica o d'estadística  1 punt 
(hospitalari o a la Universitat)     

 

 Presentació d'1 cas a una  Societat Científica   1 punt 
 

 Sessions clínico-patològiques: autòpsies, biòpsies   1 punt 
(Presentació  d'un mínim de 2 sessions /any) 

 
 

Tercer any R-3 
 

 Avaluació aptitud        3 punts 
(puntuació obtinguda en les rotacions pels diferents adjunts)     

 Avaluació actitud       2 punts 
  (puntuació obtinguda en les rotacions pels diferents adjunts) 

  

 Assistència a formació específica de l'especialitat   2 punts 
(Assistència mínima del 80% a les sessions intraservei 
 i clínico-patològiques intrahospitalàries)  
 

 Sessions clínico-patològiques: autòpsies, biòpsies   1 punt 
(Presentació d'un mínim de 2 sessions /any) 
 

 Presentació oral i/o pòster en reunions científiques   1 punt 
(Presentació d'un mínim d'1a l'any) 

  

 Realització de la rotació externa de citopatologia     1 punt 
(Amb avaluació apte) 

 
 
Quart any R-4  
 

 Avaluació aptitud        3 punts 
(puntuació obtinguda en les rotacions pels diferents adjunts)     

 Avaluació actitud       2 punts 
  (puntuació obtinguda en les rotacions pels diferents adjunts) 

  

 Assistència a formació específica de l'especialitat   2 punts 
(Assistència mínima del 80% a les sessions intraservei 
 i clínico-patològiques intrahospitalàries)  

 

 Presentació oral i/o pòster en reunions científiques   2 punt 
(Presentació d'un mínim d'1a l'any) 

 

 Publicació article (enviar-lo 0’5 punts i acceptació 1)  1 punt 
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Interpretació dels resultats de l'avaluació. 
 
< 6  punts  avaluació negativa 
6 punts avaluació positiva 
7- 8 punts avaluació positiva destacada (Notable) 
> 8 punts  avaluació excel·lent. 
 
 
 
 

 
 
 
Les entrevistes entre el tutor i el resident (mínim quatre a l’any) 
 
Anualment cada mes de maig la Comissió de Docència de l’hospital crida a tots els residents per tal 
que contestin una enquesta amb la valoració de la formació rebuda. Posteriorment s’informa del seu 
resultat a cada Unitat Docent que atenent al resultat ha d’elaborar un pla de millores 

Avaluació pel resident de la formació adquirida 


