PRESENTACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ PER A METGES
RESIDENTS D’APARELL DIGESTIU
Benvolguts socis,
Des de fa més d’un any, la Junta de la Societat Catalana de Digestologia (SCD) està
posant a punt un pla ambiciós de formació dirigida fonamentalment, però no
exclusivament, a residents d’Aparell Digestiu. Aquest pla de formació té com a objectiu
homogeneïtzar els coneixements teòrics que reben els residents d’Aparell Digestiu a
Catalunya. És ben sabut que diversos hospitals catalans són referents mundials en
diferents aspectes de la gastroenterologia i l'hepatologia, i aquesta iniciativa permetrà
que tots els nostres residents puguin rebre de primera mà el millor coneixement
possible. L’avantatge addicional respecte a d’altres propostes de formació és l’amplitud
del temari, la proximitat dels experts i la interacció.
El format que s’ha adoptat és el d’un Master Universitari de 4 anys de durada, amb un
total de 60 crèdits i amb titulacions específiques per a formació parcial (“Curs
d’especialització” per a cada any de durada). El format de formació és “on line” sota
l'empara de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/especialitzacio/cienciessalut/sindromes-digestives/presentacio
La decisió d’aquest format s’ha pres en base a la informació recollida en dues rondes
d’enquestes als residents, tutors, caps de servei i staff en general dels serveis d’Aparell
Digestiu de Catalunya.
El primer Curs d’especialització s’iniciarà el 18 d’octubre de 2017 amb el títol
”Abordatge de Síndromes Digestives”. S’ofereix gratuïtament a tots els residents de
primer any d’Aparell Digestiu (2017), gràcies al suport de la indústria farmacèutica.

L’aprenentatge “on line” es completarà amb dues trobades anuals de cap de setmana
(una per cada dues assignatures) en format “meet the expert”, per a les quals s’han
reservat espais a l’hotel Vilar Rural de Cardona (http://www.vilarsrurals.com/es/hotelrural-cataluna/cardona). La primera d’aquestes trobades està prevista per a la tercera
setmana de desembre d'enguany.
Els residents de primer any interessats en formalitzar la seva inscripció, ho poden fer
mitjançant el següent enllaç: http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=618
Malgrat que la proposta docent està específicament dissenyada per a la formació de
residents, el format “on line” està també obert a la formació continuada de tots els
especialistes en Aparell Digestiu.
 http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/especialitzacio/cienciessalut/sindromes-digestives/presentacio
El programa disposa de l’aval del Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).
Desitgem que aquesta iniciativa sigui del vostre grat i profitosa per a la formació dels
nostres residents i de tots nosaltres.
Junta Directiva de la Societat Catalana de Digestologia
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