Espai Residents web SCD
Fruit de la participació de VocalsResidents en la Junta Directiva, s’ha
creat des d’aquest any 2017 un apartat
específic per a MIRs de l’especialitat en
el web de la Societat:
www.scdigestologia.org
“ESPAI RESIDENTS”
Hi trobareu:
- Material formatiu de la mateixa Societat: Documents de posicionament, Plans estratègics,
Guies de pràctica clínica,...
- Històric de sessions on-line amb les ponències d’edicions anteriors del curs de formació i/o
congrés anual (aquesta secció està en procés de renovació i millora del seu funcionament) .
- Documents i normatives oficials (BOE de l’especialitat,...), Model de l’SCD del Llibre del
Resident (pendent creació d’una versió actualitzada aquest 2017) ,...
- Directori de Residents d’Aparell Digestiu de Catalunya.
- Cursos, Jornades i Monografies fora de l’SCD que resultin d’interès.
El material disponible de l’Espai Residents s’actualitza periòdicament en aparèixer nous cursos
formatius, incorporacions al Directori,...
Algun contingut és d’accés obert; altre tan sols és accessible als membres Socis de la Societat.

I, DESPRÉS DE LA RESIDÈNCIA?
Beques i ajuts en finalitzar la residència
La Societat ofereix, entre altres, beques d’iniciació a la recerca per aquells metges que han
finalitzat la seva formació sanitària especialitzada i s’incorporen en algun centre i grup de
recerca relacionats amb les malalties de l’aparell digestiu.

COM FER-SE SOCI? QUANT COSTA?
Les vies per poder fer-se Soci són:
- Omplir el formulari d’inscripció on-line, o en paper imprès, accedint des de la pàgina web
de la Societat (www.scdigestologia.org).
- Formalitzar la inscripció el mateix dia de la Jornada de Benvinguda: Sra. Montserrat
Requena, secretària tècnica de l’SCD.
Quotes soci:
- Quota Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears: COST ZERO el
primer any de residència. (a partir d’R2: 49,12 € anuals per a residents i becaris)
- Quota Societat Catalana de Digestologia: COST ZERO per als residents i becaris.
(a partir d’adjunt no-becari: 14,42 € anuals)

MOLT BENVINGUTS NOUS DIGESTÒLEGS!!!

JORNADA DE BENVINGUDA ALS
NOUS RESIDENTS D’APARELL
DIGESTIU DE CATALUNYA
Dijous 22 de juny de 2017
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya i de Balears
Organitza:

JUNTA DIRECTIVA
SOCIETAT CATALANA DE
DIGESTOLOGIA

QUÈ ÉS L’SCD?
La Societat Catalana de Digestologia (SCD) és una associació científica, adscrita a l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
Fundada l’any 1958, agrupa els especialistes en ciències de la salut relacionats amb les
malalties de l’aparell digestiu, tot fomentant l’activitat científica i formativa de la digestologia
a Catalunya.
Alhora té per objecte ser l’ens d’assessorament de les institucions sanitàries del país en
matèria de les grans patologies de l’especialitat per mitjà de la posada en pràctica i
desenvolupament de diferents plans estratègics (càncer colo-rectal, malaltia inflamatòria
intestinal, hepatitis C, endoscòpia avançada, fetge gras).
Des del 2016 la Societat ha apostat per una major participació dels metges interns residents
de l’especialitat dins de les diferents activitats que organitza.
La creació d’un curs d’especialització específic per a nous residents, l’oportunitat de
participació directa en la Junta Directiva amb Vocals-Residents, la celebració d’una Jornada
de Benvinguda per a nous R1s,... són alguns dels aspectes que ha anat duent a terme.
La proposta de creació de la figura de dos Vocals-Residents dins de la Junta Directiva de la
Societat, amb ple dret de veu i vot, fou proposada i aprovada en l’Assemblea General
Extraordinària del 2016, tot celebrant-se les primeres eleccions als càrrecs el gener de 2017.
La renovació dels mateixos és biennal, i us podem avançar que, al gener de 2019, ja com a
R2s, podreu presentar-vos per a optar-hi!

QUÈ OFEREIX L’SCD ALS RESIDENTS DE DIGESTIU?

Curs d’especialització
Fruit de la voluntat de la Societat de contribuir en la formació dels residents, s’ha creat, des
d’aquest mateix 2017 com a primera edició, sota l’empara de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), un Curs d’Especialització en l’Aparell Digestiu.
Aquest està destinat principalment, però no de forma exclusiva, als nous residents que
comenceu enguany.
Els capítols i temàtiques del mateix englobarà, al llarg de 4 anys, tot el pla formatiu de
l’especialitat.
El plantejament del curs preveu:
- Facilitació del material docent en forma de manuals dels capítols amb les patologies
abordades resumides i actualitzades segons darrera bibliografia i guies clíniques.
- Per part de l’alumne: Entrega de material a avaluar i realització de qüestionaris d’avaluació
on-line periòdics.
- Assistència 2 caps de setmana al llarg de l’any “Meet the Expert”. Primer cap de setmana
formatiu del curs: 16-17 de desembre de 2017 a l’hotel Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm.
El curs s’iniciarà el 18 d’octubre de 2017 amb les assignatures corresponents al primer
quadrimestre 2017-2018: “Maneig de les grans síndromes digestives: Hemorràgia Digestiva,
Icterícia, Ascites, Disfàgia, Restrenyiment, Diarrea Aguda i Crònica, Oclusió intestinal, Dolor
abdominal i Alteració de la biologia hepàtica”, amb assignació de 7 crèdits universitaris oficials
ECTS, avalats per la UOC.

Sessions mensuals

Cada capítol ha estat redactat i supervisat per facultatius referents a Catalunya de la patologia
o àmbit tractat.

La Societat organitza des de fa anys el Curs de Formació Continuada per a tots els socis, de
forma gratuïta, a través de sessions científiques mensuals que se celebren a la seu de
l’Acadèmia a Barcelona.
En cas de no poder assistir-hi presencialment, poden ser seguides a través de les filials de
l’Acadèmia (Girona, Tarragona, Lleida).

Les assignatures corresponents al segon quadrimestre de 2017-2018 (Patologia esofàgica,
Patologia gàstrica, Comunicació amb els pacients i familiars, i Comunicació científica), es
troben en procés de redacció actualment.

El contingut de les diferents sessions es prepara tenint en compte les últimes novetats de la
nostra especialitat, amb participació dels experts referents del país en la temàtica impartida,
i dels residents en la presentació de casos clínics.
US HI ESPEREM!

Les sessions per al curs 2017-2018 són:
19-10-2017
09-11-2017
14-12-2017
11-01-2018

Pancreatitis Crònica
Hepatitis A, D i E
Cas obert
Disfàgia orofaríngia

08-03-2018
12-04-2018
10-05-2018
14-06-2018

Càustics i Cossos estranys
Cas tancat
Displàsia i CCR en MII
Càncer gàstric

El plantejament del curs contempla la possibilitat que, un cop cursats i aprovats tots el capítols
i assignatures al llarg dels 4 anys de durada, la suma de crèdits sigui de 60 ECTS, permetent la
validació com a Màster Universitari propi avalat per la UOC.
El cost dels 4 anys de tot el Màster és de de 4.000€ aproximadament.
Arran de l’esforç de cerca de finançament de la Societat per tirar endavant aquest ambiciós
projecte, amb el suport de la indústria farmacèutica, s’ofereix a COST ZERO per a tots els
nous R1s de l’especialitat que desitgin cursar-lo.
Per inscriure’s cal accedir al portal d’inscripció des del bànner superior del web de l’SCD
(www.scdigestologia.org):

Congrés anual de la Societat
Celebrat a finals de gener de cada any des del 1991, representa el punt de trobada i insígnia
estrella de les activitats que organitza la Societat.
De tres dies de durada, combina l’exposició de comunicacions i pòsters fruit de la recerca
realitzada al país en l’àmbit de la digestologia, simposis i ponències formatives, un tallervideofòrum d’endoscòpia (des del 2015), l’Assemblea General Ordinària de socis, l’exposició
dels documents de posicionament anuals de la Societat, l’actualització de l’estat dels plans
estratègics,... I la darrera nit del congrés un indispensable sopar de gala amb festa i animació
posterior incloses!
NO US EL PODEU PERDRE! Aquest any a Girona: 25, 26 i 27 gener 2018!

US ANIMEM A TOTS A INSCRIURE-US-HI!

