Itinerari formatiu PIR
Per elaborar la guia o itinerari formatiu tipus es segueix
la “ORDEN
SAS/1620/2009. De 2 de junio, por la que se aprueba y publica el programa
formativo de la especialidad de Psicologia clínica”.
La formació en psicologia clínica té una duració de 4 anys. Els períodes de
formació que indica el programa són:
-

Atenció comunitària, ambulatòria i suport a l´atenció primària
Atenció Primària
Addiccions
Rehabilitació
Hospitalització i urgències
Psicologia Clínica de la salut. Interconsulta i enllaç.
Psicologia clínica Infantil i de l´adolescència
Programes de desenvolupament d´àrees de formació específica
Rotació Lliure

En el següent quadre es detalla com s´adapta el programa de la formació en
psicologia en salut mental a la nostra unitat docent

Hospitalització
Hospitalització
parcial (HD)
Rehabilitació
Hospitalària
Rehabilitació
comunitària
ToxicomaniesHospitalització
Toxicomanies:
ambulatori
Atenció
Comunitària:
CSM/Primària

Durada
(mesos)
4m
3m
3m
3m

Sant Boi /
Granollers
Hospitalet
Unitat aguts Sant Unitat aguts H. de
Boi
Granollers
Hospital de dia
Hospital de dia
Sant Boi
Granollers
Unitats de Subaguts i llarga estància de
Sant Boi
Unitat Polivalent L’H (UIC, HD, SRC)

2m
Unitat de Patologia Dual de Sant Boi
3m
12m

CAS Sant Boi
CSM Sant Boi /
CSM Granollers
CSM Hospitalet

Infantil
(CSMIJ/H. de DIA
infantil)
comunitària
Infantilhospitalització
Psicologia de la
salutInvestigació en
salut mental

4m

Dispositiu a escollir

2-3m

Unitat crisis de d’adolescents (UCA) de
Sant Boi
ICO o dispositiu a escollir

4-5m

6m
Unitat investigació (FIDMAG Sant Boi)
(1día/setmana)
Àrees de formació específica
Psicogeriatria
2m
Àrea de psicogeriatria de Sant Boi
Rotació externa
2m
Centre acreditat nacional o
internacional
Rotació lliure
3m
Centre acreditat nacional o
internacional
*Centres amb acords docents; CSM: centre de salut mental; CAS: Centre
d´atenció i seguiment de drogodependències. CSMIJ: Centre salut mental
infanto-juvenil:

Dies docents
Es realitza una programació de formació específica per als residents de
psiquiatria. Cada mes es dedica tot un dia a la formació. Els residents i tutors
referents organitzen revisions bibliogràfiques, casos clínics, o bé conviden a un
expert en el tema a tractar.
Sessions Clíniques i Bibliogràfiques
El resident haurà de participar de les sessions clíniques i bibliogràfiques de
manera activa en cadascuna de les rotacions realitzades. Hi ha una programació
anual de Sessions Clíniques generals de l'Hospital CASM BM en què els
residents participen de forma activa. A més de sessions específiques dels
serveis pels quals passa el resident.
I l´assistència a ....
Durant el primer any de residencia, els professionals en formació realitzen un
bloc de formació interdisciplinar (MIR, PIR, IIR) d’unes 120h. aproximadament a
la Acadèmia de Ciències Mediques de Catalunya i Balears.

El professional en formació participarà al menys en una sessió del Comitè de
Bioètica del Centre.

Referents Docents:
Cap d’estudis: Dra. Amàlia Guerrero
Tutors de Residents de Psicologia:
Sra. Beatriz González, tutora PIR
Sr. Félix Díaz, tutor PIR
Contacte:
Assumpta Picas, Secretaria de docència
apicas.hbmenni@hospitalarias.es
Tf.: 93 652 99 99 ext: 31279

