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Introducció 
 
L’Hospital Universitari  Joan XXIII  està acreditat per formar un  resident 

per any a la Unitat Docent de Nefrologia. El nucli de la unitat docent el 
forma el Servei de Nefrologia, amb la participació dels Serveis  de  

Cardiologia, Medecina Interna, Medecina Intensiva, i la Unitat d’Urgències. 
 
La Unitat Docent de Nefrologia disposa d’un programa de formació de 

residents que s’ajusta a les exigències de la ‘Comisión Nacional de 
Especialidades’, dirigit per un tutor de residents.  

 
Tutor de Residents 
Dra. M Carmen Garcia Ruiz  

 
 

Cap de Servei de Nefrologia 
Dr. Alberto Martinez Vea  

 
 
Objectius de la formació 

 
El objectiu general i fonamental de la formació de especialistes de 

Nefrología es l’adquisició de coneixements, habilitats i actituts, segons 

criteris de l’Organització mundial de la Salut,  per aconseguir les següents 

competències: 

 Prestar cures especialitzades preventives, diagnòstics i curatius en les 
malalties renals, en les seves conseqüències i altres patologies 

asociades. 
 Planificar els serveis nefrològics que necessiti la població a la qual 

s’hagi de dedicar com a metge especialiste, amb objecte de millorar 
el seu nivell de salut. 

 Educació en nefrología sanitaria a la població a la que presta els seus 

serveis. 
 Col·laborar amb altres serveis sanitaris i no sanitaris per a contribuir 

al desenvolupament general del pais. 
 Evaluar el resultat de la seva activitat com a nefròleg , a fí de 

realitzar una asistencia eficaç als pacients aguts i crónics. 

 Perfeccionar i actualitzar els coneixements professionals amb  el fí de 
mantenir i incrementar la qüalitat assistencial. 

 Ser receptius als avanços científics i mantenir una activitat 
investigadora. 

 Fer la base per una  formació continuada i autoaprenentatge que duri 

tota la vida profesional. 
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 Educar i formar a altres professionals sanitaris desde una perspectiva 
nefrològica. 

 

Al final del periode de especialització, el nefròleg haurà de ser capaç de fer 

servir els mètodes diagnòstics i terapeútics , així com resoldre els 

problemes preventius i epidemològics, diagnóstics, pronóstics i terapeútics 

propis de la Nefrología. 

 

Metodología docent: adquisició progresiva de responsabilitats a mesura 
que s’avança en el programa formatiu, mitjançant les activitats 

assistencials, científiques e investigadores portades a terme per el resident 
en col·laboració amb altres professionals de la unitat docent de Nefrología, 

dels que anirà aprenent una forma de treball, habilitats i actituts cap el 
malalt. 
El grau de responsabilitat que ha d’adquirir el resident durant el periode 

formatiu es clasifica en tres nivells:  
 

Nivell 1: activitats realitzades directament per el resident sensa necessitat 

d’una supervició directa. El resident decideix i després informa. 

Nivell 2: activitats realitzades directament per el resident sota la supervissió 

del tutor. El resident té un coneixement extens, pero no la experiencia 

necesaria com per a fer una tècnica o un tractament complert de manera 

independent. 

Nivell 3:  activitats realitzades per el personal sanitari del centre i/o 

ajudades per el resident. 

 

 

 
 
 

Continguts del programa de formació 
 

1.- Nefrologia Clínica 

 

1.1 Malalties Glomerulars 
 

1.- Coneixements 
 
A . Els residents hauràn d’ adquirir una comprensió general del següent: 
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1. L'estructura funció del glomérul normal i com les seves alteracions 
condueixen a les manifestacions cardinals de la lesió glomerular 

(proteinuria i reducció de filtració glomerular ). 
 

2. Els principals mecanismes immunològics que causen malalties 
glomerulars humanes i les caracteristiques que les distingeixen 
mitjançant inmunofluorescencia i microscopia electrònica. 

 
3. Les característiques fonamentals de la resposta immune normal i un 

coneixement dels conceptes actuals sobre autoimmunitat i dels factors 
que poden ser responsables de la lesió glomerular immunològica i els 
seus mediadors. 

 
B. Desenvolupar un coneixement profund de: 

 
1.  Les causes, la presa de decisions i el tractament de causes comunes i 
     infreqüents de hematuria i proteinuria. 

 
2.  Etiología i troballes clíniques de síndromes glomerulares, incloent 

     nefròtic, nefritis, glomerulonefritis ràpidament progressiva que es 
     manifestin com processos limitats al ronyó o associats amb malalties 
     sistémiques. 

 
C . Desenvolupar un coneixement profund de les malalties glomerulares 

idiopátiques en relació amb la patologia, les manifestacions clíniques i la 
resposta  al tractament de: 

 

1. Nefropatía de canvis mínims, que es presenta en adolescents i adults, 
especialment la resposta a tractament amb corticoesteroides, el 

desenvolupament d'insuficiència renal aguda en adults i l'associació 
 amb tumors malignes. 
 

2. Glomerulonefritis membranoproliferativa, incloent els tipus I, II i III. Les 
característiques clíniques i patològiques d'aquesta malaltia i amb l'associació 

amb hepatitis C i crioglobulinemia. 
 

3. Glomerulesclerosis focal segmentaria (GEFS), incloent les seves 
diverses sindromes patológiques i l'associació amb situacions de massa  
renal reduïda. 

 
4. Nefropatía membranosa, incloent les manifestacions clíniques, 

patològiques i diagnòstiques tant de la nefropatía membranosa 
idiopática com de la malaltia membranosa secundària. Coneixement 
profund de les controvèrsies sobre tractament d'aquesta malaltia. 

 
5. Nefropatía per IgA, especialment el seu curs clínic, història natural i 

marcadors pronòstics. 
 
6. Glomerulopatíes post-infeccioses . L’epidemiología, el curs clínic i 
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la resposta a la teràpia, especialment en relació amb les infeccions per VIH. 
 
D . Adquirir un coneixement profund de les malalties glomerulares 

associades amb malalties sistémiques en relació amb la patologia, les 
manifestacions clíniques i serológiques i la resposta al tractament de: 

 
1. Glomerulonefritis amb proliferació extracapilar i necrotitzant. 
 

a . Malaltia per anticossos davant-membrana basal glomerular (MBG). 
 

b. Malalties per complexos immunes, incloent a la nefritis lúpica, la 
glomerulonefritis post-infecciosa i la púrpura de Schönlein/Henoch. 

 

c . Glomerulonefritis pauci-immune i vasculitis microscòpica. 
 

2. Manifestacions renals d'altres malalties reumátiques, incloent 
l'esclerosi sistémica, la síndrome de Sjögren, la malaltia mixta del teixit 
conjuntiu, l’artritis reumatoide, la síndrome de Behçet, la policondritis 

recidivant i la febre familiar del Mediterrani. 
 

3. Malaltia renal en les disproteinemies, incloent el mieloma múltiple, 
l’amiloidosis, la glomerulopatía fibrilar / inmunotactoide i la 
crioglobulinemia mixta. 

 
 

2.- Habilitats 
 
1. Diagnòstic i maneig de pacients amb proteinuria aïllada, hematuria, 

síndrome nefrótica i glomerulonefritis aguda. Nivell 1 
 

2. Avaluació serològica de la glomerulonefritis, incloent el valor diagnòstic i 
les limitacions dels anticossos anti-MBG, ANCA, antinuclears i 
antimicrobians, de la hipocomplementemia i de la crioglobulinemia. Nivell 1 

 
3. Ser capaç de indicar i practicar la biòpsia renal, axi com d’interpretar 

les característiques morfològiques i inmunohistológiques de les principals 
malalties glomerulars. Nivell 1 

 
4. Tractar pacients amb síndrome nefrótica i glomerulonefritis aguda, tant 
limitades al ronyó com secundaries a malalties sistémiques, incloent les 

indicacions, complicacions i el valor de diversos protocols 
inmunosupresors. Nivell 1 

 

1.2 Diabetis Mellitus i Nefropatía Diabètica 

1.- Coneixements 
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A . Adquirir una comprensió general dels conceptes actuals de la 
fisiopatologia de la glomeruloesclerosi diabètica (GED): 
 

1. Epidemiología i curs de la nefropatía en diabetis mellitus insulino-
depenent (DMID) i diabetis mellitus no insulino-depenent (DMNID). 

 
2. Mecanismes fisiopatológics i manifestacions histológiques de la 
nefropatía diabètica (ND). 

 
3. Estratègies per a la prevenció de la ND. 

 
4. Teràpia de la NED establerta. 

 

5. Modalitats de teràpia per nefropatía diabètica  en etapa terminal  
incloent hemodiàlisi i diálisi peritoneal, trasplantament de ronyó i 

trasplantament de ronyó i pàncrees. 
 
B. Desenvolupar un coneixement profund de: 

 
1. Les diverses formes en les quals la ND pot afectar als ronyons i les 

viesurinàries. 
 

2. Les manifestacions clíniques i histológiques cardinals, axi com 

l’epidemiología i el curs de la *¡GED en pacients amb DMID i DMNID. 
 

3. Els resultats d'assajos clínics dissenyats per a prevenir la ND o 
alentir la seva progressió. 

 

4. Els resultats relatius de les diferents modalitats de teràpia per a 
IRCT en pacients diabètics, incloent hemodiàlisis i diálisis peritoneal, 

trasplantament de ronyó i trasplantament de ronyó i pàncrees. 
 
C . Conèixer : 

 
1. La definició, interpretació, valor pronòstic i ús clínic de la 

“microalbuminuria”. 
 

2. Problemes mèdics i quirúrgics particulars de pacients amb ND 
avançada i el seu maneig. 

 

2.- Habilitats 
 

1. Avaluar, diagnosticar i tractar correctament els pacients amb nefropatía 
diabètica progressiva, tant insulino-depenent com no insulino-depenent. Es 
requereix experiència amb el tractament de la hipertensió , les alteracions 

hidro-electrolítiques, la glicèmia i les complicacions diabètiques no renals. 
 

2. Maneig clínic i tractament de pacients amb nefropatía diabètica sotmesos 
a hemodiàlisi i diálisis peritoneal.  
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3. Maneig clinic i tractament de pacients amb nefropatía diabètica i 
trasplantament renal.  
 

 
1.3 Hipertensió arterial 

 
1.- Coneixements 
 

A . Conèixer i comprendre les següents àrees: 
 

1. Epidemiología de la hipertensió. 
 

2. Patogenia i història natural de la hipertensió primària. 

 
3. Avaluació del pacient hipertens. 

 
4. Teràpies no farmacológiques de la hipertensió. 

 

5. Farmacología i ús clínic d'agents antihipertensius. 
 

6. Hipertensió en la malaltia renal parenquimatosa durant la diálisis 
crònica i després de trasplantament renal. 

 

7. Hipertensió renovascular: patogenia, causes, manifestacions 
clíniques, proves de cribat i diagnòstiques, maneig. 

 
8. Hipertensió induïda per anticonceptius orals. 

 

9. Feocromocitoma: fisiopatologia, manifestacions clíniques,  
diagnòstic i maneig. 

 
10. Aldosteronisme primari: fisiopatologia, manifestacions clíniques, 
diagnòstic i maneig. 

 
11. Altres formes d’hipertensió secundària: síndrome de Cushing, 

hiperplasia adrenal congènita, coartació de l’aorta, malalties tiroidees, 
hiperparatiroidisme, acromegà lia, apnea de la son i per  

medicaments. 
 

12. Emergències i urgències hipertensives. 

 
2.- Habilitats 

 
1. Ser capaços d'avaluar la gravetat de la hipertensió i del dany a òrgans 
diana. Han de familiaritzar-se amb el paper del control ambulatori de la 

pressió sanguínia en l'avaluació del pacient hipertens 
 

2. Ser capaços de definir els objectius del tractament, conèixer les 
modalitats 
no farmacológiques, així com l'ús i els efectes col·laterals dels 
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agentsantihipertensius, a més de fer les eleccions terapeútiques 
apropiades en el context de condicions comòrbides.  
 

3. Maneig de la hipertensió en la malaltia renal parenquimatosa durant la 
diálisi crònica i després de trasplantament renal.  

 
4. Ser capaços d'identificar símptomes i signes suggeridors de causes 
secundàries d’hipertensió i estar familiaritzats amb les diverses proves de 

cribat i de diagnòstic, així com amb el maneig d'aquestes situacions. 
 

5. Maneig de les diverses emergències i urgències hipertensives.  
 
 

 
1.4 Insuficiència Renal Crònica 

 
1.- Coneixements 
 

Adquirir coneixements i comprensió de les següents àrees durant el curs del 
seu entrenament: 

 
1. Etiologíes diverses de l’insuficencia renal crònica (IRC). 
 

2. Avaluació, diagnòstic i tractament de la insufiencia renal crònica deguda 
a processos glomerulares, intersticials, vasculars i obstructius, incloent: 

 
a . Diagnòstic de processos glomerulars. 
b. Diagnòstic de processos intersticials. 

c . Diagnòstic de processos prerrenales. 
d . Diagnòstic de processos obstructius. 

e. Diagnòstic de processos sistémics que condueixin a insuficiencia 
renal crònica, específicament:Diabetis mellitus. Hipertensió.Malaltia 
renal isquèmica. 

 
3. Els conceptes actuals i els resultats d'estudis clínics relatius al paper de 

lahipertensió, la composició de la dieta i els cations divalents en la 
progressió de les malalties renals cròniques. 

 
4. El maneig predialític de la IRC, amb atenció particular a la dieta, 
anèmia, malalties metabóliques de l'os i ajustaments de dosi de 

medicaments. 
 

5. El paper de l'anèmia en el maneig de pacients amb insuficiència renal 
crònica. 
 

6. Maneig de l'anèmia de la insuficiència renal crònica mitjançant l'ús de 
ferro, eritropoyetina, darbopoietina i altres agents apropiats. 

 
7. Les indicacions per a l'inici de teràpia per a la malaltia renal en etapa V 
i la col·locació d'accessos per a IRCT en pacients amb insuficiència 
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renal crònica. 
 
8. L'ús apropiat de medicaments , incloent modificacions de dosi, per a 

pacients amb insuficiència renal crònica progressiva. 
 

9. Comprendre i interpretar el paper apropiat de les proves 
radiográfiquess, incloent la urografia intravenosa, la tomografia 
computarizada, l'ultrasò i la gammagrafia/renograma radioisotópic en 

pacients amb insuficiència renal crònica. 
 

2.- Habilitats 
 
1. Capacitat pel maneig de pacients amb insuficiència renal crònica.  

 
2. Capacitat en el el maneig de pacients amb processos renals glomerulars, 

intersticials i obstructius.  
 
3. Interpretació de les exploracions complementaries esmentades a 

l’apartat anterior 
 

 
1.5 Alteracions Àcid-Bàsiques 
 

1.- Coneixements 
 

1. Química –acid-bàsica 
 
2. Determinants de la tensió arterial de CO2 i del balanç de CO2 . 

 
3. Determinants de la concentració plasmática de bicarbonat i del balanç 

d'ions hidrogen, incloent els processos renales de acidificació i la fisiologia 
de la reabsorció de bicarbonat, l’excredción d'àcid titulable i la excreción 
d’amoni. 

 
4. Avaluació clínica de trastorns àcid-bàsics. 

 
5. Acidosis tubular renal: patogenia, manifestacions clíniques, causes, 

diagnòstic i maneig. 
 
6. Acidosis urémica. Homeòstasi àcid-bàsica en la malaltia renal en etapa 

terminal. 
 

7. Altres tipus de acidosi metabólica: patogenia, manifestacions clíniques, 
causes, diagnòstic i maneig. 
 

8. Alcalosis metabólica: patogenia manifestacions clíniques, causes, 
diagnòstic i maneig. 

 
9. Acidosis respiratòria: patogenia, manifestacions clíniques, causes, 
diagnòstic i maneig. 
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10. Alcalosi respiratòria: patogenia, manifestacions clíniques, causes, 
diagnòstic i maneig. 

 
11. Trastorns àcid-bàsics mixts. 

 
2.- Habilitats 
Tenir experiència en el diagnòstic directe i el maneig de les següents àrees, 

tant en el cas de pacients externs com hospitalitzats: 
 

1. Avaluar la precisió dels paràmetres àcid-bàsics i interpretar les dades 
àcidbàsics en sèrum i orina 
 

2. Determinar, a partir de la història del pacient, les troballes físiques i les 
dades de laboratori, la naturalesa del trastorn àcid-bàsic i definir la 

presència d'un trastorn àcid-bàsic simple o mixt.  
 
3. Tenir experiència manejant acidosi tubular renal, acidosis urèmica i 

l'homeòstasi àcid-bàsica en la malaltia renal en etapa terminal.  
 

4. Capacitat pel els altres tipus de acidosis metabòlica  
 
5. Capacitat en el maneig de l’alcalosi metabólica. 

 
 6 . Tenir experiència en el maneig de l’acidosi i alcalosi respiratòries i 

alteracions mixtes  
 
 

1.6 Alteracions de Líquids i Electròlits 
 

1.- Coneixements 
Adquirir coneixements i comprensió de les següents àrees durant el curs del 
seu entrenament: 

 
1. Fisiologia del balanç de sodi, incloent sensors del volum extracelular, 

sistemes efectors, processos de transport tubular de sodi i la regulació 
de la excreció renal de sodi. 

 
2. Hipovolemia: fisiopatologia, causes, manifestacions clíniques, diagnòstic 
i maneig. 

 
3. Trastorns edematosos: fisiopatologia, causes, manifestacions clíniques, 

diagnòstic maneig. 
 
4. Ús clínic i complicacions dels diurétics. 

 
5. Fisiologia del balanç d’aigua, incloent sensors de tonicidad, sistemes 

efectors, el mecanisme de contracorrent per a la concentraciónde orina, 
la fisiologia cel·lular de la reabsorció d'aigua en el túbulo col·lector i la 
regulació de l’excreció d'aigua pel ronyó. 
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6. Hiponatremia: fisiopatologia, causes, manifestacions clíniques, 
diagnòstic i maneig. 

 
7. Hipernatremia: fisiopatologia, causes, manifestacions clíniques, 

diagnòstic i maneig. 
 
8. Avaluació i maneig del pacient poliúric. 

 
9. Fisiologia del balanç de potasi, incloent la regulació del moviment 

transcelular del potasi, els processos de transport tubular per a la 
reabsorció i la secreció del potasi i la regulació de la excreció de potasi 
pel ronyó. 

 
10. Hipokalemia: fisiopatologia, causes, manifestacions clíniques, diagnòstic 

i maneig. 
 
11. Hiperkalemia: fisiopatologia, causes, manifestacions clíniques, 

diagnòstic i maneig. 
 

12. Trastorns del balanç del sodi, l'aigua i el potasi en la malaltia renal en 
etapa terminal. 
 

 
2.- Habilitats 

 
1. Ser capaços d'avaluar la validesa i la rellevància dels mesuraments 
d’electrolits en sèrum i orina per al maneig dels pacients 

 
2. Ser capaços d'avaluar l'estat del volum (incloent la interpretació dels 

mesuraments de la pressió venosa central i BCM ) i de 
reconèixer i manejar alteracions hipovolémiques i edematoses.  
 

3. Utilització de la teràpia diurética 
 

4. Ser capaços d'avaluar i manejar la hiponatremia tant en situacions 
agudes com cròniques.  

 
5. Ser capaços d'avaluar i manejar la hipernatremia tant en situacions 
agudes com cròniques.  

 
6. Ser capaços d'avaluar i manejar al pacient poliúric.  

 
7. Ser capaços d'avaluar i manejar al pacient amb hipokalemia o 
hiperkalemia.  

 
8. Ser capaços d'avaluar i manejar alteracions del sodi, potasi i aigua en 

pacients amb malaltia renal en etapa prediàlisis. 
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1.7 Malalties Quístiques i Hereditàries del Ronyó. 
 
1.- Coneixements 

 
Adquirir coneixement de les següents àrees, amb èmfasis en: 

 
1 . Genètica de les malalties hereditàries. 
 

a . Comprensió de la genètica mendeliana. 
b. Comprensió de l'anàlisi d'unió de gens. 

c . Coneixement de la localització cromosòmica i les característiques 
del gen responsable de les malalties renales hereditàris més 
comunes. 

 
2. Les diferències clíniques, diagnòstiques i epidemiológiques entre les 

malalties quístiques simples, adquirides i hereditàries i el seu potencial per 
a neoplasies renals. 
 

3 . Diagnòstic de malalties hereditàries i quístiques. 
a . Ús d'anàlisi d'unió de gens i anàlisi mutacional en el cribat 

b. Paper de l'anàlisi d'orina, les proves de funció renal i les proves 
radiològiques. 
c . Possibilitats de diagnòstic prenatal i consell abans de les proves. 

 
4 . Abordatge del pacient simptomàtic. 

a . Familiaritat amb la història natural de la malaltia hereditària   
quística i no quística. 
b. Coneixement de les presentacions clíniques. 

c . Familiaritat amb les manifestacions extrarrenals. 
 

5 . Tractament. 
a . Coneixement d'estratègies per a manejar la progressió de la 
insuficiència renal, la proteinuria i la hipertensió en la malaltia 

hereditària no quística. 
b. Coneixement i maneig de dolor, hipertensión, càlculs renals, 

hematuria, infecció i insuficiència renal progressiva en pacients amb 
malaltia quística. 

c . Familiaritat amb el maneig de les manifestacions extrarrenals de 
la malaltia renal poliquística autosómica dominant – prolapse de la 
válvula mitral, malaltia diverticular, aneurisma cerebral i malaltia 

quística del fetge. 
 

2.- Habilitats 
 
1. Diagnòstic i tractament de les diverses formes de malaltia renal quística, 

amb èmfasi particular en la malaltia renal poliquística autosómica dominant 
i les seves diverses complicacions renals i extrarrenals. Nivell 1 

 
2. Diagnòstic i tractament de pacients amb malalties hereditàries no 
quístiques, amb èmfasi en la sindrome de Alport i les seves complicacions 
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renals i extrarrenals. Nivell 1 
 
3. Principis del consell genètic de pacients amb malalties renales 

hereditàries. Nivell 2 
 

 
1.8 Malaltia Túbulointersticial i Infeccions de les Vies Urinàries 
 

1.- Coneixements 
Coneixements i comprensió general de: 

 
1. L'estructura i funció dels túbuls renales i l’ interstici normals. 
 

2. Els mecanismes fisiopatológics de les malalties intersticials agudes i 
cròniques, incloent: 

a . Nefritis intersticials intervingudes immunològicament. 
b. Formació de cicatrius intersteciales com a conseqüència de 
malalties glomerulars i vasculares primàries. 

c . Nefropatía per refluix. 
d . Nefropatía obstructiva. 

 
3 . Fisiopatologia de la malaltia instersticial. 

a . Mecanismes inmunipatogénics i no inmunólogics. 

b. Relació amb la funció glomerular. 
c . Associació amb defectes tubulares majors – diabetis  

insípida,acidificació i excreción de potasi. 
d . Efectes de la obstrucció urinària aguda i crònica. 

 

4 . Procediments diagnòstics. 
a . Valorar defectes tubulares. 

b. Avaluar obstrucció. 
c . Definir nefritis intersticial aguda i crònica. 

 

 
 

 
5 . Patogenia i tractament d'infeccions urinàries bacterianes. 

a . Principals espècies patogéniquess, vies i curs de les infeccions. 
b. Selecció apropiada d'antibiòtics. 
c . Estudi apropiat del pacient amb infeccions múltiples o resistents. 

 
 

2.- Habilitats 
 
1. Capacitat per interpretació de les manifestacions clíniques, causes, curs i 

tractament de la nefritis insterticial al·lèrgica aguda. Nivell1 
 

2. Capacitat per interpretar les manifestacions clíniques, factors 
predisponents, complicacions, perfil bacterológic i tractament de la 
pielonefritis aguda. Nivell 1 
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3. Maneig de pacients amb bacteriuria simptomàtica i asintomática, 
incloent: 

a . Les principals espècies , vies i curs de les infeccions. 
b. Selecció apropiada d'antibiòtics. 

c . Estudi i tractament apropiat de pacients amb infeccions recurrents 
o resistents. 
d . Síndromes relacionades tals com uretritis inespecífica, prostatitis, 

cistisis hemorrágica. Nivell 1 
 

4. Manifestacions clíniques i radiològiques, curs i tractament de la 
nefropatía per refluix pielonefritis crònica) i la nefropatía per analgésics, així 
com el diagnòstic diferencial de la necrosi papilar. Nivell 1 

 
5. Capacitat per indicar interpretar les proves de laboratori clínic per a 

avaluar aspectes de la funció tubular, la capacitat de concentració, la 
acidificació de l'orina, el maneig del potasi i diverses funcions de reabsorció. 
Nivell 1 

 
 

1.9 Alteracions del Metabolisme de Cations Divalents i Minerals. 
 
1.- Coneixements 

Adquirir coneixements i comprensió de les següents àrees durant el curs del 
seu entrenament: 

 
1. Balanç del calci i el fòsfor en humans. 
 

2. Maneig renal del calci, el magnesi i el fòsfor. 
 

3. Fisiologia d'hormones calcitrópiques, específicament hormona 
paratiroidea, vitamina D, calcitonina i péptid relacionat amb l'hormona 
paratiroidea. 

 
4. Una visió integrada de la regulació de les hormones en situacions 

normals i en el context de la insuficiència renal aguda i crònica. 
 

5. Fisiologia de l'os. 
 
6. Mètodes per a diagnosticar i tractar diferents tipus de osteodistrofia 

renal, interpretació de biòpsies òssies i experiència en la interpretació de 
biòpsies d'os en les malalties renals cròniques. 

 
7. Patogenia i tractament de la nefrolitiasi per calci, la nefrolitiasis per urat, 
els càlculs infectats i els càlculs de cistina. 

 
8. Procediments quirúrgics necessaris per al tractament de la malaltia 

litiásica. 
 
2.- Habilitats 
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1. Diagnosticar i manejar pacients amb diferents tipus d’osteodistrofia renal 
2. Diagnòstic i tractament de hiper i hipocalcemia, hiper i hipofosfotemia , 
hiper i hipomagnesemia.  

3. Diagnòstic i tractament de la nefrolitiasi.  
 

 
1.10 Proves de Funció Renal 
 

1.- Coneixements 
Desenvolupar coneixements i destreses en les següents àrees, incloent 

indicacions, contraindicaciones, complicacions, interpretació de resultats, 
coste-efectivitat i aplicació a l'atenció del pacient de: 
 

1. Anàlisi de l'orina, incloent tires reactives i estudis del sediment. 
2. Mesurament del fluix plasmàtic renal i la taxa de filtració glomerular, 

incloent la interpretació de la creatinina sérica i el càlcul de la seva 
depuració. 
3. Mesurament de la capacitat de concentració i dilució dels ronyons. 

4. Mesurament de microalbuminuria. 
5. Mesurament de proteinuria usant mètodes semiquantitativos i 

quantitatius. 
6. Avaluació de l’acidificació urinària. 
7. Avaluació del maneig del sodi i el potasi pel ronyó. 

8. Radiologia renal. 
a . Urografía. 

b. Ultrasonografía. 
c . Tècniques isotòpiques 
d . Tomografia computarizada. 

e. Imatges per ressonància magnètica. 
f. Imatges de la circulació renal (angiografía) 

 
2.- Habilitats 
1. Interpretació correcta de l’anàlisi de l'orina. Nivell 1 

2. Ser capaç d’interpretar i diferenciar els mètodes d’estudi de la funció de 
depuració del ronyó. Nivell 1 

 
 

 
 
 

2.- Insuficiència Renal Aguda i nefrología d'Unitat de 
Teràpia Intensiva (UTI) 

 
1.- Coneixements 
 

1. Regulació normal de la hemodinamia renal i glomerular. 
2. Diagnòstic diferencial de la insuficiència renal aguda. 

a . Fisiopatologia de la IRA prerrenal. 

b. Fisiopatologia de la insuficiència renal intrínseca, incloent malalties 
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glomerulars aguds, necrosis tubular aguda i malaltia intersticial 
aguda. 
c . Fisiopatologia de la insuficencia renal obstructiva. 

3. Mecanismes d’insuficencia renal aguda en el pacient postoperat. 
4. Mecanismes d'insuficiència renal aguda en pacients amb malalties 

hepatobiliars. 
5. Causes d’insuficencia renal aguda en pacients amb càncer i 
immunosupressió. 

6. Causes d'insuficiència renal aguda en pacients amb SIDA. 
7. Conseqüències metabóliques de la insuficiència renal aguda. 

a . Hormonals. 
b. Nutricionals. 
c . Electrolítiques. 

d . Acid-bàsiques. 
e. De volum. 

8 . Avaluació i maneig de la insuficencia renal aguda. 
a . Tècniques radiològiques en la insufiencia renal aguda. 
b. Avaluació bioquímica de la insufiencia renal aguda. 

c . Paper de la biòpsia renal en la insuficiència renal aguda. 
d . Teràpia no dialítica. 

e . Teràpies dialítiques 
Paper de l'hemodiàlisi. 
Paper de la diálisi peritoneal. 

Paper de la teràpia contínua. 
9. Vigilància hemodinámica del pacient críticament malalt. 

10. Maneig d'alteracions electrolítiques / àcid-bàsiques en el pacient 
críticament malalt. 
11. Maneig de líquids en el pacient críticament malalt. 

12. L'ús de medicaments vasoactius en el pacient críticament malalt. 
13. Paper de la teràpia extracorpórea en el maneig de la sobredosi de 

medicaments, específicament d’etilenglicol, metanol, liti, teofilina, salicilats, 
barbitúrics. 
 

 
2.- Habilitats 

1.Capacitat per l'avaluació i el maneig de la insuficiència renal aguda. 
Nivell1 

2. Capacitat per l'avaluació i el maneig d'alteracions de líquids i electròlits i 
àcid-bàsiques en el pacient críticament malalt. Nivell 1 
3. Avaluació de l’hemodinamia i l'ús apropiat de líquids i medicaments en 

pacients críticament malalts. Nivell 1 
4. Utilització de diverses tècniques de diàlisi, incloent hemodiàlisi, diálisi 

peritoneal i hemodiàlisi veno-venosa contínua. Nivell 1 
5. Utilització de teràpia extracorpórea per a l’eliminació de toxines 
específiques. Nivell 1 

6. Col·locació de vies centrals i catèters peritoneals. Nivell 1 
 

 

3.- Diàlisi 
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3.1- Hemodiàlisis 
 
1.- Coneixements 

1. Tipus, avantatges, desavantatges, complicacions i maneig d'accessos 
per a hemodiàlisi aguda i crònica i diálisi peritoneal. Coneixement de 

guies DOQI i guies de pràctica clínica . 
2. Màquines per a tractament d'aigua i diálisi disponibles per a 
hemodiàlisis i sistemes de connexió i ciclatge per a diálisi peritoneal. 

3. Hemodialitzadors disponibles en l'actualitat; avantatges i desavantatges 
amb èmfasis en les diferències quant a composició de les membranes, 

biocompatibilidad i fluix de soluts i aigua. 
4. Importància del mètode correcte per a determinar la prespripció de 
diálisis, i de la vigilància de la dosi real de diálisis administrada. 

5. Les complicacions més comunes de l'hemodiàlisi, incloent hipotensión, 
enrampades, arritmies, hemólisi i embolisme d'aire. 

6. Tractar pacients amb insuficiència renal crònica sota hemodiàlisi de 
manteniment, de manera longitudinal i per un temps suficient com per a 
participar en prescripció i vigilància de la dosi de diálisi administrada, 

avaluació i ajustament de la necessitat i dosi de eritropoyetina, 
avaluació i tractament de la osteodistrofia renal i avaluació continuada 

de l'accés per a diálisi.  
 
3.2 Diàlisis peritoneal  

 
1.Coneixements  

1. Coneixer les indicacions, diferents tècniques , les pautes mes adequades 
per els diferents tipos de pacients. 
2. Les complicaciones més comunes de la diàlisi peritoneal, incloent 

peritonitis, hipotensió, hernias, fuites de liquid i diálisi inadequada. 
3. Tractar pacients amb insuficiència renal crònica sota diálisi peritoneal 

de manteniment de manera longitudinal .  
 
3.1- Terapies contínues 

 
1. Coneixements  

Saber escollir la técnica més adequada per el pacient en cada momento : 
Hemofiltración arteriovenosa contínua/diálisis (CAVH/D) i hemofiltració 

venovenosa contínua/diálisis 
(CVVH/D). 
 

En totes les técniques :  
 

1.Coneixements  
1. Consideracions nutricionals i maneig de pacients amb IRCT. 
2. Avaluació i maneig de complicacions de la IRCT, incloent anèmia, 

osteodistrofia renal, amiloidosi per diálisi, hipertensió, hiperlipidemia, 
malaltia quística adquirida. 

3. Ús apropiat de medicaments, incloent modificacions de dosis per a 
pacients en diálisi. 
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4.- Trasplantament 

 

1.- Coneixements 
1. Immunologia / Inmunogenética. 
1 . La resposta immunològica normal. 

2 . La resposta inmonológica a aloinjerts. 
3 . Resposta inflamatoria a aloinjerts. 

4 . Mecanismes de tolerància. 
5 . Inmunogenética de la tipificació de teixits, proves creuades de 
compatibilitat i vigilància d'anticossos reactius. 

 
2. Farmacología dels trasplantaments. 

1 .Principis bàsics de farmacología i els mecanismes d'acció d'agents 
inmunosupresors,  
2 Principis bàsics de farmacología de medicaments no 

inmunosupresors que s'usen en trasplantaments per a la profilaxis 
d'infeccions i per al tractament de malalties concomitants, con énfasi 

en l'anticipació i el maneig d'interaccions farmacológiques. 
3. Intercanvi i assignació d'òrgans. 
4. Trasplantament clínic de ronyó 

1 . Perspectiva històrica. 
2 . Avaluació del receptor abans del trasplantament (pre-trasplant). 

3 . Avaluació del donant viu abans del trasplantament. 
4 . Avaluació del donant d'òrgans o la procuració d'òrgans abans del 
trasplantament. 

5 . Tècnica quirúrgica i maneig quirúrgic. 
6 . Fisiologia del ronyó trasplantat. 

7 . Patogenia i patologia de la disfunció d’aloinjerts. 
8 . Atenció després del trasplantament cura intrahospitalària. 

9 . Atenció després del trasplantament/cuidat ambulatori- a curt i 
llarg termini. 
10 . Desenllaços i resultats clínics esperats/anàlisis de factors de risc. 

11 . Consideracions especials sobre trasplantament renal pediàtric. 
12 . Consideracions especials sobre el trasplantament de pàncrees i 

de ronyó/pàncrees. 
5. Malalties infeccioses en trasplantament/abans i després de 
trasplantament. 

6. Embaràs i trasplantament. 
7. Càncer i trasplantament. 

8. Aspectes ètics del trasplantament. 
 
2.- Habilitats 

 
1. Capacitat per l’educació, consell i avaluació del donador i el receptor. 

2. Capacitat pel maneig postoperatori immediat: avaluació i maneig del 
volum 
del líquid extracelular, i la disfunció primària del ronyó trasplantat. Nivell 1 

3. Control post-trasplantament: Establiment de immusupresió adequada; 
diagnòstic i tractament del rebuig, les infeccions, la síndrome 

hemolíticourémica 
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i de complicacions urológiques i vasculars; diagnòstic i maneig 
d'interaccions i toxicitats farmacológiques. Nivell 1 
4. Maneig post-trasplantament a llarg termini: Valoració que la 

immunosupresión sigui adequada: maneig de complicacions de la 
imunosupresión perllongada incloent la disfunció del injert induïda per 

medicaments, recurrència de la malaltia primària, glomerulonefritis 
posttrasplantament de novo, policitemia postrasplant, necrosis avascular, 
dislipidemies, intolerància a la glucosa, alteracions de la funció hepàtica, 

malalties linfoproliferatives i càncers de la pell i altres òrgans. Nivell 1 
 

 

5.- Malalties Renals en l'Embaràs 

 
1.- Coneixements 
Adquirir coneixements i comprensió de les següents àrees durant el curs del 

seu entrenament. 
1. Canvis en l'anatomia i funció de les vies urinàries durant l'embaràs, 

enfocant la rellevància d'aquests canvis per a circumstàncies clíniques, 
emfatitzant les alteracions en els calzes i uréters, la hemodinamia renal la 
funció tubular (principalment del potasi i la glucosa). 

2. Canvis en el metabolisme àcid-bàsic en l'embaràs, enfocant-se als valors 
normals del PH, el HCO3 i la PCO2 . 

3. Una visió integrada de l'homeòstasi volumètrica en l'embaràs. Això inclou 
el coneixement dels canvis gestacionals normals en el pes, l'estat del volum 
intravascular i extracelular, el maneig renal de la sal i la producció 

d'hormones reguladores del volum. 
4. Alteracions de la osmorregulació en l'embaràs, enfocant els canvis del 

sodi plasmátic i els nivells de osmolalidad, axi com certs trastorns del 
metabolisme de l'aigua que són propis de la gestació. 

5. El curs i el control de la pressió sanguínia en l'embaràs. 
6. Proves de funció renal, incloent indicacions per a biopsia renal durant 
l'embaràs. 

7. Hauran de familiaritzar-se amb la gamma clínica i el maneig de les 
alteracions renals durant la gestació. Això inclou la *patogenia i el 

tractament de les infeccions de les vies urinàries, insuficiència renal aguda 
(especialment aquelles formes associades amb la gestació, . ex. Per 
avortament sèptic, despreniment de la placenta, preeclampsia, fetge gras 

agut i insuficiència renal postpart idiopática) i malalties renals glomerulares 
i intersticials cròniques d'aparició anterior a l'embaràs. 

8. Reconèixer la presentació de la malaltia litiásica durant la gestació i estar 
familiaritzats amb l'efecte de l'embaràs sobre pacients amb *nefrolitiasis. 
9. Estar familiaritzats amb l'administració de teràpies de reemplaçament, 

tant agudes com cròniques, a dones embarassades. 
10. Conèixer els efectes de l'embaràs sobre la historia natural dels injerts 

renales i les condicions que es requereixen per a l'embaràs en receptors de 
trasplantaments. 
11. Reconèixer i tractar els trastorns hipertensius de l'embaràs, 

particularment la preeclampsia i les seves variants com en síndrome de 
“*HELLP”. Això inclou l'ús de medicaments antihipertensius en dones 

embarassades, així com la prevenció i el tractament de l’eclampsia 
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12. Ser capaços de proporcionar consell previ a la concepció quan els 
pronòstics matern i fetal en casos de dones amb hipertensió crònica i/o 
malalties renals subjacents. 

 
 

2.- Habilitats 
1. Capacitat per diagnòstic i tractament de dones l'embaràs de les quals es 
vegi complicat per una disfunció renal aguda o crònica, així com gestacions 

complicades per hipertensió. Nivell 1 
 

 

6.- Farmacología de Medicaments en les Malalties Renals 

 
1.- Coneixements 

Adquirir coneixements i comprensió de les següents àrees durant el curs de 
la seva formació: 

1 . Principis de farmacocinética dels medicaments. 
2 . Maneig renal de medicaments i substàncies químiques. 
3 . Mecanismes de metabolismo de medicaments. 

4 . Prescripció de medicaments en les malalties i durant diálisi. 
5 . Interaccions farmacológiques rellevants. 

6 . Mecanismes de nefrotoxicitat dels medicaments. 
7 . Maneig de malalties renals induïdes per medicaments. 
8 . Vigilància terapèutica de medicaments. 

9 . Inmunosupresió en trasplantament renal. 
 

2.- Habilitats 
1. Diagnosticar i i tractar pacients amb diferents síndromes renals induïts 
per medicaments. Nivell 1 

2. Ser capaços de prescriure i ajustar les dosis dels medicaments en 
casos de pacients amb disfunció renal. Nivell 1 

3. Capacitat per la vigilància terapeútica dels medicaments Nivell 1. 
4. Ser capaços de tenir accés a informació sobre medicaments Nivell 1 
 

 

 

 

Formació transversal 

Aquesta s’organitzarà desde la comissió de docència per a tots els residents 

de les diferents especialitats. Sinó es posible s’organitzaràn mitjançant 

cursos, reunions o sessions especifiques. 
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1. Metodologia de la investigació 

Durant la seva formació el resident s’ha d’iniciar en el coneixement de la 

metodología de l’investigació. 

El especialista de Nefrología ha d’adquirir els coneixements necessaris per 

realitzar un estudi d’investigació : observacional o de investigació. També 

ha de saber evaluar críticament la literatura científica relativa a les ciencies 

de la salut, se capaç de disenyar un estudi, fer la labor de camp, la recollida 

de dades i l’anàlisi estadístic, així com la discussió i l’elaboració de 

conclussions, que ha de saber presentar com una comunicació o una 

publicació. 

La formació del especialista de Nefrología com a futur investigador ha de 

realitzar-se paulatinament durant els anys de especialització. 

 

2. Bioética 

a) Relació metge-pacient 

Humanisme i medicina 

Consentiment informat 

Consentiment del menor i del pacient incapacitat 

Confidencialitat, secret profesional i veracitat. 

Aspectes legals dels trasplantaments, Organización Nacional  Trasplante,  

b) Aspectes institucionals 

Ética, deontogía i comités deontológico. 

Comités étics d’investigació clínica i d’ètica asistencial 

 

3. Gestió clínica 

a)Aspectes generals 

 

Cartera de serveis 

Competències del especialista en Nefrología 

Funcions del lloc assistencials. 
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Organització funcional d’un servei de nefrología 

Equipament bàsic i recursos humans 

Indicadors d’activitat. 

Recomanacions nacionals i internacionals. 

 

b) Gestió de l’activitat asistencial 

Mesura de la producció de serveis i processos. 

Sistemes de clasificació de pacients. 

Nivells de complexitat dels tractament nefrològics i la seva projecció clínica. 

 

 

4.Qualitat 

  

El concepte de qualitat en el àmbit de la salut 

Importància de la coordinació 

Qüalitat asistencial: control i millora. 

Indicadors, criteris I estandarts de qüalitat 

Avaluació externa dels pocesos a Nefrología 

Guies de pràctica clínica 

Programes de garantia i control de qüalitat. 

Avaluació económica de les técniques sanitàries, análisis de les relacions 

costo/benefici, costo/efectivitat i costo/utilitat. 

Comunicació amb el pacient com a element de qüalitat de l’assistència. 

  

 

 

 

Programa de rotacions 
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El resident , durant les rotacions a les diferents unitats s’haurà d’integrar als 
serveis / unitats i estarà subjecte a les normes d’actuació pròpies de cada 

lloc. 
 

Responsabilitat :  
1. Atenció dels malalts ingressats a cada unitat entès que les decisions 

que suposin indicació d’exploracions complementàries i /o 

modificacions de tractaments, hauran de ser sempre consultades amb 
l’adjunt o el cap clínic responsable (nivell 2) 

2. Correcta realització de la història clínica, exercici de diagnòstic 
diferencial, actitud enfront dels malalts i capacitat pel maneig de 
situacions de conflicte ( nivell 1) 

3. Capacitació per transmetre informació comprensible al malalt i als 
familiars. (nivell 2) 

4. Interpretació de proves diagnostiques ( TAC, ecografia, radiologia) 
(nivell 3) 

5. Iniciació a tècniques clíniques  especifiques de la Unitat incloent 

punció lumbar, toracocentesi, paracentesi, cateterització de vies 
centrals (nivell 2) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 El primer any de residencia  
  

1.Estància inicial a Nefrología ( 1 mes) 
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2. Medecina Interna ( 8 messos)  , dels quals tres en la Unitat    

d’Infecciosas 

Durant aquesta rotació adquirirán experiències en: 

 Orientació diagnòstica 
 Diagnòstic sindròmic de la majoria dels procesos de    Medecina  

Interna. 

 Interpretació de les proves diagnòsticas més freqüents. 
 Tractament dels processos més freqüents en Medecina 

 

 3. Cardiologia  ( 2 messos) 

o Coneixement dels protocols de diagnòstic I tractament 

o Diagnòstic i tractament de la malaltia coronaria , arritmies i de 
la insuficiencia cardiaca 

o Interpretació d’ ECG 
 

 
 
 

4. Unitat de Cures Intensives ( 2 messos) 

Amb la rotació dels nostres Residents per la Unitat de Cures 

Intensives es pretén que assoleixin els següents coneixements: 

 

1. Diagnòstic de fracàs renal agut que precisa ingrés a l’UCI. 

2. Diagnòstic de les emergències hipertensives i el tractament de 
les mateixes a l’UCI. 

3. Conèixer les característiques i indicacions de les tècniques de 

depuració extrarrenal que actualment es fan a l’UCI, com són 
l’hemofiltració i l’hemodiafiltració. 

4. Controlar de forma adequada els malalts que estan sotmesos 
a aquestes tècniques. 

5. Diagnosticar i tractar les complicacions que poden aparèixer 

en els pacients sotmesos a hemofiltració o hemodiafiltració. 
6. Col·locació de catèters centrals. 

 

 

 

 

El segon any de residencia 
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1. Terminar la rotació per Unitat de Cures Intensives ( 1 dels 2 

messos )  

 

2. Hemodiàlisis del nostre Servei ( 6 messos) 

1. Coneixer els fonaments físics de la diàlisi i els principis 
del intercanvi de soluts mitjançant membranes 

semipermeables. 
2. Conèixer les diferents modalitats d’hemodiàlisi ( baix 

fluxe, alt fluxe, hemodiafiltració) 

3. Conèixer diferents tècniques no invasives ( Diascan, 
Hemoscan, Hemocontrol) 

4. Coneixer les indicacions d’inclou-re un pacient en 
programa de hemodiàlisi crónica 

5. Controlar de forma adeqüada els pacients que reben 

aquesta terapia : 
 Passi de visita diaria als pacients del torn de matí i 

tarde  
 Registre dels controls analítics i proves 

complementàries 

 Actualització llistat de problemes 
 Accés vascular 

 Control Kt/v 
 Control HTA, anemia i nivells de ferro, 

metabolisme P-Ca i hiperparatiroïdisme. 

6. Diagnosticar i tractar correctament totes les 
complicacions que poden sorgir durant l’hemodiàlisi i el 

seguiment d’aquest pacients ( anemia, metabolisme Ca-
P, hiperparatiroïdisme secundari, hipertensió,...)  

7. Col·locació catèters temporals i permanents. 

 
8. Coneixer els fonaments físics de la diàlisi i els principis 

del intercanvi de soluts mitjançant membranes 
semipermeables. 

9. Conèixer les diferents modalitats d’hemodiàlisi ( baix 
fluxe, alt fluxe, hemodiafiltració) 

10.Conèixer diferents tècniques no invasives ( Diascan, 

Hemoscan, Hemocontrol) 
11.Coneixer les indicacions d’inclou-re un pacient en 

programa de hemodiàlisi crónica 
12.Controlar de forma adeqüada els pacients que reben 

aquesta terapia : 

 Passi de visita diaria als pacients del torn de matí i 
tarde  

 Registre dels controls analítics i proves 
complementàries 

 Actualització llistat de problemes 

 Accés vascular 
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 Control Kt/v 
 Control HTA, anemia i nivells de ferro, 

metabolisme P-Ca i hiperparatiroïdisme. 

13.Diagnosticar i tractar correctament totes les 
complicacions que poden sorgir durant l’hemodiàlisi i el 

seguiment d’aquest pacients ( anemia, metabolisme Ca-
P, hiperparatiroïdisme secundari, hipertensió,...)  

14.Col·locació catèters temporals i permanents. 

 

 

2. Diàlisi Peritoneal del nostre Servei ( 2 messos) 

 

1. Coneixer els fonaments físics de la diàlisi peritoneal i el 
paper de la membrana peritoneal com a intercanviadora de 
soluts i aïgua. 

2. Coneixer les indicacions de la diálisis peritoneal. 
3. Controlar  de forma correcte els pacients a diàlisi peritoneal. 

4. Colocar catéters peritoneals manuals 
5. Diagnosticar i tractar correctament les complicacions que 

poden apareixer durant el tractament d’aquest malats : 

peritonitis, hemoperitoni, fugues, alteracions del 
metabolisme calci-fòsfor, anèmia,… 

6. Actualitzar , si s’escau , els diferents protocols de diàlisi 
peritoneal. 

7. Coneixer com fer e interpretar els tests de equilibri 

peritoneal. 
8. Coneixer  els diferents programes informatics per saber 

calcular els kt/v i en relació amb  aixó adequar el 
tractament . 

9. Participar en totes les reunions, jornades, congressos,…de 

diàlisi peritoneal 
 

3. Hospitalització Nefrología  ( 3  dels 13 messos previst)  
 

 

 Tercer any de residencia: 
 

1. Hospitalització Nefrología ( 10 messos de los 13 en total ) 

 

• Controlar diariament tots els pacients ingressats al nostre 
Servei, supervisats per l’especialista encarregat. 
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• Revisió de casos de difícil diagnostic, mitjançant la búsqueda 
de treballs que poden ajudar al seu diagnòstic. 

• Asistencia a totes les sessions del Servei: 

 

 

2. Unitat Trasplantament Hospital Bellvitge  ( 2 dels  6 messos)  

1. Conexer les indicacions per que un malalt pugui ser inclós en 
llista d’espera. 

2. Controlar adecuadament el postoperatori inmediat. 
3. Coneixer els diferents tractaments inmusupresors. 

4. Diagnosticar i tractar adequadament les complicacions que 
poden sorgir en la evolució d’aquests pacients. 

5.  
 

 Quart  any de residencia: 

 
1. Unitat Trasplantament Hospital Bellvitge  ( els 4 restant dels  6 

messos previstos )  

 
2. Hemodiàlisi del Hospital Clínic de BCN ( 2 messos) 

 

1. Aconseguir els coneixements neccesaris en els nous  
tractaments sustitutius de la funció renal. 

2. Coneixer les característiques i indicacions dels 
tractaments: biofiltración, ... 

3. Controlar de forma adequada als malalts que son 
sotmessos a aquests tractaments i tractar les posibles 
complicacions dels mateixosCN 

 
 

 
3. Servei de Nefrología  ( 1 mes dels  6 messos que queden de resident)  
(  rotació per algunes de les àreas que es consideri necessari una nova 

rotació per aprofundir coneixements . També es contempla la rotació 
externa , si es veu necessaria) 
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Guàrdies 

 
Introducció 

La patologia renal i la hipertensió són patologies freqüents en l’àrea 

d’urgències. En els casos d’insuficiència renal aguda, reagudització de 

malalties renals cròniques o complicacions de les mateixes, com edema 

pulmonar agut, la correcta i ràpida actuació inicial és d’una importància vital 

per al pacient. Per això, les guàrdies són importants en la formació del 

metge especialista en Nefrologia.  

El metge resident en formació ha d’adquirir una sèrie de coneixements, 

habilitats i aptituds que li permetin dur a terme amb el pacient unes accions 

inicials adequades, donat que sovint de la rapidesa de la seva actuació i del 

seu correcte diagnòstic clínic dependrà el pronòstic del pacient. Al mateix 

temps, és important que el metge resident de Nefrologia aprengui a tractar 

amb situacions critiques que generen estrès i situacions de conflicte. També 

és important adquirir habilitats i aptituds en l’àmbit de la informació a 

pacients i familiars.  

Seguint les directrius que emanen del programa formatiu de l’especialitat, 

s’han definit, d’una forma el més detallada possible, els nivells de 

responsabilitat i actuació per a cada any formatiu, i la capacitat d’autonomia 

de forma progressiva dels facultatius residents, segons l’establert en l’Ordre 

SCO/2604/2008, d’1 de setembre, per la qual s’aprova i publica el 

programa formatiu de l’especialitat de Nefrologia, BOE núm.223. 

 

 

Estructura de la guàrdia 

Durant el primer any de residència, el resident realitza guàrdies al Servei 

d’Urgències durant la seva rotació a Medicina Interna i Cardiologia , 

supervisats pel facultatiu del Servei d’urgències.  
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Durant el segon any, inicien les guàrdies al Servei de Nefrologia, 

supervisats pel facultatiu especialista de presència física els primers mesos 

de la rotació, i després amb el facultatiu especialista localitzat. 

 

 

 

 

Nivells de responsabilitat 

La capacitat per realitzar els actes mèdics i procediments invasius té una 

relació directa amb el nivell de coneixements, experiència i responsabilitat 

progressiva del resident segons els següents nivells:  

Nivell 1: Els procediments els realitza el resident sense necessitat 

expressa de tutorització directa. 

Nivell 2: Els procediments els realitza el resident amb la supervisió 

del facultatiu del Servei.  

Nivell 3: Els procediments els realitza un facultatiu del Servei i el 

resident l’ajuda i/o observa l’actuació.  

 

 

Graus  de supervisió 

La  supervisió, encara que sempre a de ser present, anirà inversa al nivell 

de responsabilitat.  

Grau 1 Els procediments practicament serà realitzat per un facultatiu 

del servei.  

Grau  2: Els procediments els realitza el resident amb la supervisió 

directa e important del facultatiu del Servei.  

Grau 3: Els procediments els realitza el resident sense necessitat 

expressa de supervisió directa. . 
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Resident de primer any  

 

Ubicació  

La ubicació del resident de Nefrologia durant el primer any de formació és al 

Servei d’Urgències.  

 

Objectius docents 

L’objectiu del primer any és formar-se com a metge general davant de 

qualsevol tipus d’urgències. Especialment, s’han d’adquirir els coneixements 

que permeten identificar la patologia greu que requereix una resposta 

immediata.  

És important aprendre a utilitzar d’una manera racional totes les 

exploracions complementàries que es poden demanar per obtenir un bon 

diagnòstic, i saber interpretar exploracions bàsiques (placa de tórax, ECG, 

simple d’abdomen). 

En concret en aquesta etapa els principals objectius docents que el resident 

ha d’adquirir són: 

 Realitzar una bona historia clínica i aconseguir una valoració global 

del pacient 

 Registrar el motiu de consulta del pacient i la malaltia actual 

 Recollir els antecedents personals 

 Dur a terme una exploració física complerta 

 Indicar i interpretar les dades analítiques que es demanen a 

Urgències 

 Indicar i interpretar Rx tórax 

 Interpretar ECG 

 Indicar i interpretar Rx simple d’abdomen.  

 Realitzar procediments bàsics com puncions arterials i venoses, 

toracentesis, paracentesis, puncions lumbars.  

 

El resident de primer any només realitza recollides d’informació i les 

decisions les ha de prendre el facultatiu especialista del Servei d’Urgències. 
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El resident no pot firmar documents d’alta ni altres documents de 

rellevància, tal com estableix el RD 183/2008. 

 

Habilitat a adquirir i nivell de responsabilitat: 

 Valoració del full d’urgències i saber destacar les 

dades importants pel cas agut actual. 

Nivell de 

responsabilitat 1 

GRAU  3 

 Revisió de les constants del pacient que haurà pres 

infermeria. 

Nivell de 

responsabilitat 1 

GRAU 3 

 Informar al pacient i als familiars. (és important 

que es presenti primer). 

Nivell de 

responsabilitat 1-2 

GRAU 3-2 

 Fer una història clínica complerta (antecedents 

patològics, anamnesi, exploració física general i 

específica).  

Nivell de 

responsabilitat 1-2 

GRAU 3-2 

 Establir un diagnòstic diferencial, i comentar-lo 

amb el facultatiu especialista d’Urgències.  

Nivell de 

responsabilitat 2. 

GRAU 2 

 Decidir quines són les exploracions 

complementàries que s’han de fer i comentar-ho 

abans de demanar-les amb el facultatiu 

especialista d’Urgències. Pot demanar: analítiques, 

radiografies, TAC, RNM, EEG, ECG i interconsultes 

a altres especialistes de guàrdia.  

Pot fer puncions lumbars, paracentesis, 

toracocentesis i maniobres de reanimació 

cardiopulmonar, amb la supervisió del facultatiu 

especialista d’Urgències.  

Nivell de 

responsabilitat 1-2 

GRAU 3-2 

 Comentar els resultats de les exploracions amb el 

facultatiu especialista d’Urgències. 

Nivell de 

responsabilitat 2 

GRAU 2 
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 Establir un diagnòstic sindròmic o etiològic un cop 

rebudes les exploracions complementàries, 

conjuntament amb el facultatiu especialista 

d’Urgències.  

Nivell de 

responsabilitat 2 

GRAU2 

 Determinar el tractament del pacient, 

conjuntament amb el facultatiu especialista 

d’Urgències.  

Nivell de 

responsabilitat 2  

GRAU 2 

 

 Determinar el destí del pacient: alta a domicili o 

ingrés hospitalari.  

Nivell de 

responsabilitat 3 

GRAU 1 

 

 

 

Resident de segon any  

 

Ubicació 

Les guàrdies del resident de Nefrologia de segon any són al Servei de 

Nefrologia, planta d’hospitalització i Unitat d’Hemodiàlisi i Unitat de Diàlisi 

peritoneal.  

Al mateix temps, al Servei d’Urgències s’hi realitzen activitats de valoració i 

orientació de malalts nefrològics que són atesos pels facultatius d’Urgències. 

A més, els residents de segon any poden atendre les consultes per 

problemes nefrològics de pacients ingressats a altres plantes de l’Hospital.  

El resident de Nefrologia és supervisat per un facultatiu del Servei durant 

els primers mesos de presència física i posteriorment de manera localitzada.  

 

Objectiu docent  

Durant aquest any ha de consolidar els objectius del primer any, amb 

especial dedicació a la patologia nefrològica. Ha de saber fer una historia 

clínica dirigida i una exploració física que permeti fer una primera orientació 
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diagnòstica. Ha de saber pautar el tractament urgent que precisarà el 

pacient, segons l’orientació diagnòstica. L’actuació posterior ha de ser 

consultada amb el facultatiu responsable de la guàrdia de Nefrologia.  

 

Habilitat a adquirir i nivell de responsabilitat 

Durant aquest any s’inicia un increment progressiu de la responsabilitat tant 

en les tasques i habilitats generals com en les especifiques de l’especialitat.  

 Valorar el full d’urgències i saber destacar les 

dades importants pel cas agut actual. 

Nivell de 

responsabilitat 1 

GRAU 3 

 Revisar les constants del pacient que haurà pres 

infermeria. 

Nivell de 

responsabilitat 1 

GRAU 3 

 Informar al pacient i als familiars. (és important 

que es presenti primer). 

Nivell de 

responsabilitat 1-2 

GRAU 2-3 

 Fer una història clínica complerta (antecedents 

patològics, anamnesi, exploració física general i 

específica).  

Nivell de 

responsabilitat 1 

GRAU 3 

 Establir un diagnòstic diferencial i, si és possible, 

probable diagnòstic, i comentar-lo amb el 

facultatiu del Servei.  

Nivell de 

responsabilitat 2. 

GRAU 2 

 Decidir quines són les exploracions 

complementàries que s’han de fer i comentar-ho 

abans de demanar-les amb el metge adjunt 

d’Urgències.  

Pot demanar: analítiques, radiografies, TAC, RNM, 

EEG, ECG i interconsultes a altres especialistes de 

guàrdia.  

Pot fer puncions lumbars, paracentesis, 

toracocentesis i maniobres de reanimació 

cardiopulmonar, amb la supervisió del facultatiu 

del Servei.  

Nivell de 

responsabilitat 2 

GRAU 2 



Itinerario Formativo Especialidad  de Nefrología                          -                    Hospital Universitario Joan XXIII 

 

34 

 

 Comentar els resultats de les exploracions amb el 

facultatiu del Servei.. 

Nivell de 

responsabilitat 2 

GRAU 2 

 Establir un diagnòstic sindròmic o etiològic un cop 

rebudes les exploracions complementàries, 

conjuntament amb el facultatiu del Servei.  

Nivell de 

responsabilitat 2 

GRAU2 

 Determinar el tractament del pacient, 

conjuntament amb el facultatiu del Servei.  

Nivell de 

responsabilitat 2  

GRAU 2 

 Determinar el destí del pacient: alta a domicili o a 

un altre centre. No pot firmar cap informe d’alta 

sense la supervisió del facultatiu del Servei . 

Nivell de 

responsabilitat 1-2 

GRAU 3-2 

 

 

Resident de tercer any  

 

Ubicació  

La mateixa que la resident de segon any. Les guàrdies dels residents de 

Nefrologia de segon i tercer any són al Servei de Nefrologia, planta 

d’hospitalització i Unitat d’Hemodiàlisi i Unitat de Diàlisi peritoneal.  

Al mateix temps, al Servei d’Urgències s’hi realitzen activitats de valoració i 

orientació de malalts nefrològics que són atesos pels facultatius d’Urgències. 

A més, els residents de segon any poden atendre les consultes per 

problemes nefrològics de pacients ingressats a altres plantes de l’Hospital.  

El resident de Nefrologia és supervisat per un facultatiu del Servei durant 

els primers mesos de presència física i posteriorment de manera localitzada.  

 

Objectiu docent  

El resident de tercer any ha de saber integrar la clínica, l’exploració física i 

el resultat de les exploracions complementàries de manera adequada per 

efectuar una correcta orientació diagnòstica.  
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Ha de saber decidir l’actuació posterior segons la gravetat (alta hospitalària, 

ingrés a Nefrologia, decidir efectuar sessió d’hemodiàlisi o diàlisi peritoneal, 

o comentar el cas per ingrés a la Unitat de Cures Intensives) 

 

Responsabilitat 

Al final d’aquest any ha de saber realitzar la majoria de les habilitats 

generals amb un nivell de responsabilitat 1 i augmentar el nivell en les 

responsabilitats especifiques del Servei. Ha de saber col·locar catèters 

centrals de manera segura i responsable, sempre amb la supervisió del 

facultatiu del Servei.  

Habilitat a adquirir i nivell de responsabilitat 

 Valorar el full d’urgències i saber destacar les 

dades importants pel cas agut actual. 

Nivell de 

responsabilitat 1 

GRAU 3 

 Revisar les constants del pacient que haurà pres 

infermeria. 

Nivell de 

responsabilitat 1 

GRAU 3 

 Informar al pacient i als familiars. (és important 

que es presenti primer). 

Nivell de 

responsabilitat 1 

GRAU 3 

 Fer una història clínica complerta (antecedents 

patològics, anamnesi, exploració física general i 

específica).  

Nivell de 

responsabilitat 1 

 

GRAU 3 

 Establir un diagnòstic diferencial i, si és possible, 

probable diagnòstic, i comentar-lo amb el 

facultatiu especialista.  

Nivell de 

responsabilitat 2. 

GRAU 2 

 Decidir quines són les exploracions 

complementàries que s’han de fer i comentar-ho 

abans de demanar-les amb el metge adjunt 

d’Urgències.  

Pot demanar: analítiques, radiografies, TAC, RNM, 

Nivell de 

responsabilitat 1-2 

GRAU 2-3 
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EEG, ECG i interconsultes a altres especialistes de 

guàrdia.  

Pot fer puncions lumbars, paracentesis, 

toracocentesis i maniobres de reanimació 

cardiopulmonar, amb la supervisió del facultatiu 

especialista.  

 Comentar els resultats de les exploracions amb el 

facultatiu especialista. 

Nivell de 

responsabilitat 1-2 

GRAU 2-3 

 

 Establir un diagnòstic sindròmic o etiològic un cop 

rebudes les exploracions complementàries, 

conjuntament amb el facultatiu especialista.  

Nivell de 

responsabilitat 1-2 

GRAU 2-3 

 Determinar el tractament del pacient, 

conjuntament amb el facultatiu especialista.  

Nivell de 

responsabilitat 1-2  

 Determinar el destí del pacient: alta a domicili o a 

un altre centre. No pot firmar cap informe d’alta 

sense la supervisió del facultatiu especialista. 

Nivell de 

responsabilitat 1 

GRAU 3 

 

 

Resident de quart any  

 

Ubicació  

La mateixa que la resident de tercer any. Les guàrdies dels residents de 

Nefrologia de segon, tercer i quart any són al Servei de Nefrologia, planta 

d’hospitalització i Unitat d’Hemodiàlisi i Unitat de Diàlisi peritoneal.  

Al mateix temps, al Servei d’Urgències s’hi realitzen activitats de valoració i 

orientació de malalts nefrològics que són atesos pels facultatius d’Urgències. 

A més, els residents de segon any poden atendre les consultes per 

problemes nefrològics de pacients ingressats a altres plantes de l’Hospital.  

El resident de Nefrologia és supervisat per un facultatiu del Servei durant 

els primers mesos de presència física i posteriorment de manera localitzada.  
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Objectiu docent  

En aquest any el resident ja té experiència en la valoració i tractament de la 

patologia renal urgent. Per això, ha de saber fer una ràpida valoració del 

pacient que arriba a urgències i després del diagnòstic, decidir l’actuació 

adient a la patologia del pacient. Ha de ser autosuficient per dur a terme els 

procediments invasius de l’especialitat.  

 

Responsabilitat 

Durant aquest any, hi ha d’haver un increment en el grau de 

responsabilitat. De totes maneres sempre comptarà amb la ajuda del 

facultatiu especialista de guàrdia.  

Al final d’aquest any ha de saber realitzar la majoria de les habilitats 

generals. 

 

 

Habilitat a adquirir i nivell de responsabilitat 

 Valorar el full d’urgències i saber destacar les 

dades importants pel cas agut actual. 

Nivell de 

responsabilitat 1 

GRAU 3 

 Revisar les constants del pacient que haurà pres 

infermeria. 

Nivell de 

responsabilitat 1 

GRAU 3 

 Informar al pacient i als familiars. (és important 

que es presenti primer). 

Nivell de 

responsabilitat 1 

GRAU 3 

 Fer una història clínica complerta (antecedents 

patològics, anamnesi, exploració física general i 

específica).  

Nivell de 

responsabilitat 1 

GRAU 3 

 Establir un diagnòstic diferencial i, si és possible, Nivell de 
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probable diagnòstic, i comentar-lo amb el 

facultatiu del Servei.  

responsabilitat 1-

2. 

GRAU 2-3 

 Decidir quines són les exploracions 

complementàries que s’han de fer i comentar-ho 

abans de demanar-les amb el metge adjunt 

d’Urgències.  

Pot demanar: analítiques, radiografies, TAC, RNM, 

EEG, ECG i interconsultes a altres especialistes de 

guàrdia.  

Pot fer puncions lumbars, paracentesis, 

toracocentesis i maniobres de reanimació 

cardiopulmonar, amb la supervisió del facultatiu 

especialista.  

Nivell de 

responsabilitat 1 

GRAU 3 

 Comentar els resultats de les exploracions amb el 

facultatiu especialista d’Urgències. 

Nivell de 

responsabilitat 1-2 

GRAU 2-3 

 Establir un diagnòstic sindròmic o etiològic un cop 

rebudes les exploracions complementàries, 

conjuntament amb el facultatiu especialista.  

Nivell de 

responsabilitat 1-2 

GRAU 2-3 

 Determinar el tractament del pacient, 

conjuntament amb el facultatiu especialista.  

Nivell de 

responsabilitat 1-2  

GRAU 2-3 

 Determinar el destí del pacient: alta a domicili o a 

un altre centre. No pot firmar cap informe d’alta 

sense la supervisió del facultatiu especialista. 

Nivell de 

responsabilitat 1-2 

GRAU 2-3 
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Avaluació del resident 

 
A) Memòria anual d'activitats 
El resident haurà d’ elaborar una memòria anual obligatòria segons un 

model estàndard proporcionat per la Comissió de Docència de l'Hospital, 
que serà signada pel tutor, pel cap de Servei, i pel president de la Comissió 

de Docència 
 
B) Assoliment d’objectius: 

Durant tot el període de residència, es farà un seguiment continuat de 
l’assoliment dels continguts teòrics i pràctics, mitjançant un sistema 

d’avaluació continuada I un registre personal de les activitats pràctiques 
desenvolupades a cada rotació I període. 
Els tutors, mantindran reunions personals amb els residents .Els tutors, 

mantindran reunions s amb els metges responsables de cada rotació per 
ajudar a resoldre dubtes o problemes relacionats 

amb l’aprenentatge. 
 
 

Sessions científiques i formació continuada. 
 

Mínim de 2 comunicacions a qualsevol congrés o jornada de les següents: 
1) Congrés Nacional de Nefrología. 

2) Casos clínics patològics del Club de Nefropatología. 
3) Congrés de la Societat Europea de Nefrología. 
4) Congrés per a residents (presentació de casos clínics). 

 
Assistència a un mínim de 3 cursos de formació en nefrologia. Els cursos, 

han de tenir obligadament el reconeixement i dotació de crèdits,organitzats 
per una societat científica (mitjançant l’entrega de diploma acreditatiu 
d’assistència). 

Presentació d’un mínim de 5 sessions clíniques hospitalaries. 
Publicació d’un mínim d’un treball a revistes indexades a SCI. 

Participació a la redacció / actualització. d’un mínim de 2 protocols 
assistencials o guies clíniques. 
Resolució d’un mínim de 3 cerques bibliogràfiques sobre temes generals de 
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nefrologia, sota la supervisió dels tutors de l’especialitat. 
 
 

Sessions i cursos 
 

El resident s'adaptarà a les activitats científiques que es desenvolupin en els 
serveis i unitats corresponents, participant de forma activa en les mateixes, 
fonamentalment en les sessions clíniques. 

La formació teòrico-pràctica del resident es completarà amb la resta 
d'activitats formatives del servei de Nefrología, que estaran constituïdes 

per: 
 

1. Revissió  de pacients ingressats, diaria , a les 8 hores 

2. Passi de visita malalts ingressats: dimecres ,15,30 hores 
3. Session conjunta amb  Cir Vascular, divendres 8,30 hores 

4. Tancament d’històries , dilluns 15 hores 
5. Revisions temàtiques, quincenals, dijous 15 hores 
6. Sessions Anatomo-Mèdiques, mensual, dilluns 15 hores 

7. Revissió amb el Servei d’Anatomia Patológica de les biopsies 
efectuades : 1 cop al mes. 

8. Revisió i presentació de problemes diagnòstics i terapeútics , 
dimarts 15,30 hores . 

9. Assistència a la presentació de temes efectuats per 

especialistes d’altres Serveis del Hospital o d’altres Hospitals. 

 

 

Cursos generals de l’Hospital obligatoris 
 

1. Curs d’Urgències en Medicina per Residents.  Aquest Curs és obligatori 
per als Residents de primer any.  
 

 
 

 
Formació en recerca i publicacions 
L'objectiu general o institucional de l'ensenyament durant aquest període és 

la formació d'especialistes nefròlogs competents, iniciant-los en la 
investigació i en la docència. 

Durant aquest període formatiu s'aconsella que el resident participi de 
forma activa en les línies d'investigació i projectes del servei. Es recomana: 

 
1) Iniciar un programa de doctorat i la tesi doctoral. 
2) Haver publicat, almenys, un treball durant la seva estada en el servei. 

3) Participar en el desenvolupament d'un assaig clínic (recollida de dades). 
4) Preparació de seminaris impartits a la resta del servei. 

 
Llibres i revistes 
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Revistes bàsiques de Medicina 
 American Journal of Medicine 
 Annals of Internal Medicine 

 Journal of Internal Medicine 
 Archives of Internal Medicine 

 La Presse Medicale 
 British Journal of Medicine 
 Lancet 

 Medicina Clinica 
 Circulation 

 Circulation Research 
 New England Journal of Medicine 
 JAMA 

 
 

 
 
 

 
Llibres de l’Especialitat 

 
1. Nefrología General 

 Insuficiència Renal Crònica: Diálisis i trasplante renal.. Editors Llach 

F,Valderrabano F. Norma Eds,  
 Tractat de Nefrología,. Martinez Maldonado, Rodicio JL, Herrera 

Acosta J. Edicions Norma,  
 Oxford Textbook of Clinical Nephrology,. Davidson AM, Cameron JS, 

Grünfeld JP, Kerr DN, Ritz I, Winearls CG (*eds). Oxford University 

Press,  
 Manual de Nefrologia,; R. W. Schrier; publicat per Marban 

 Textbook of Nephrology,. Massry SG, Glassock RJ (Eds). Williams & 
Wilkins,  

 Rose and Black´s clinical problems inNephrology. BlackRM. Atlantic 

Monthly Press  
 Renal Disease: Classification and Atlas of Glomerular Diseases. Churg 

J,Bernstein J, Glassock RJ (Eds). Igaku-Shoin Medical  
 Nefrología Clínica. Luis Hernando Avendaño; editorial Panamericana;  

 Manual de *Nefrología Clínica Diálisis i Trasplante Renal. Victor 
Lorenzo Sellarés; editorial Harcourt Brace;  

 

2. Diàlisi 
 Replacement of Renal Function by Dialysis,. Jacobs C, Kjellstrand CM, 

Winchester JM. Kluwer Academic Publishers 
 Handbook of Dialysis,. Daugirdas JT, P.G. Blake, Ing TS 

(Eds);Lippincott Williams & Wilkins,  

 Tratado de Hemodiálisis F. Valderrabano; editorial Mèdica JIMS;   
 

3.Electrolitos 
 Clinical Physiology of acid-base and electrolyte disorders,. Rose 

BD.Mc Graw Hill,  
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• Renal and Electrolyte Disorders. Schrier R. Churchill Livingstone,  
• Metabolism o Electrolitico i Equilibrio Acido-Base: Fisiopatologia, clínica 
i tratamiento Montoliu J. Mosby/Doyma  

 
4. Trasplantament 

• Kidney Trasplantation. Principles and Practice,  Ed Morris PJ. WB 
Saunders Co,  
• Handbook of Kidney Transplantation. ; Gabriel M. Danovitch; 

Little,Brown and Company,  
 

5 . Hipertensió 
• Tratado de Hipertensión, Rodicio JL, Romero JC, Ruilope LM (Eds). 
Fundació per a l'Estudi de les Malalties Cardiovasculars,  

• Clinical Hypertension, 8th Ed.Kaplan NM (Ed). Williams & Wilkins,  
• Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis and Management,. 

Laragh JH, Brenner BM (Eds). Lippincott-Raven,  
 
6. Revistes de l'Especialitat 

• American Journal of Kidney Diseases. 
• American Journal of Nephrology. 

• Clinical Nephrology. 
• Clinical and Experimental Hypertension. 
• Current Opinion in Nephrology and Hypertension. 

• Hypertension. 
• Hipertension 

• Journal of the American Society of Nephrology (JASN) 
• Journal of Human Hypertension. 
• Journal of Nephrology 

• Kidney International. 
• Nefrología. 

• Nephron. 
• Nephrology Dialysis and Transplantation. 
• Pediatric 

• Pertoneal Dyalisis International 
• Seminars in Dialysis 

• Transplantation. 
• Transplantation Proceedings. 

 
 
 

 
7. Bases de dades i Revistes Electròniques 

• Web de la Societat Espanyola de Nefrología (www.senefro.org). 
• Web de la Societat Europea de Nefrología, European Renal 

Association, 

• NDT Educational, www.ndt-educational.org 
• Web de la Societat Espanyola de Hipertensión. www. seh-

lelha.org 
• UptoDate: Llibre electrònic actualitzat periòdicament, que conté 

la 
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• Nefrología i la medicina interna www.uptodate.com 


