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Amb l’objectiu d’establir contacte i compartir esforços es va cel.lebrar una primera 

reunió de tutors de Medicina Interna (MI). Tres ponents varem obrir el debat sobre els 

aspectes mes importants que determinen actualmente l’activitat tutorial. 

 

- Troncalitat: el Dr. Miquel Torres  (Cap de Medicina de l’Hospiral Esperit Sant), que 

va representar-nos al Ministerio durant el periode d’el.laboració del RD de Troncalitat, 

va explicar els trets fonamentals del mateix fent especial èmfasi en la repercussió que 

pot tenir sobre la nostra especialitat. Del debat generat al respecte del que pot soposar 

aquest nova normativa cal destacar: 

- Un gran canvi estructural i burocrática a nivell normatiu, ja que cal definir 

els programes dels nous troncs,  els criteris d’acreditació de les futures 

unitats docents troncals, i cal també redefinir els programes de totes les 

especialitats que abarquen els troncs. 

- Un gran canvi estructural i burocrática a nivell  de l’estructura docent de 

cada centre per adaptarse a la nova situació: unitats docents troncals, tutors 

de tronc, unitats docents multicèntriques... 

- Risc de ‘desmotivació’ de residents petits per manca d’arrelament a un servei 

concret i incertessa sobre el destí futur 

- Merma de la motivació dels docents per haver de formar a residents ‘en 

trànsit’ 

- Manca de temps per desenvolupar els coneixements propis de l’especialitat 

donat l’escurçament del periode de formació específica 

- Les Arees de Capacitació Específica allarguen de forma extrema el periode 

de formació. Hi ha incertessa sobre com accedir, com i on s’han de 

desenvolupar.  

- Activitat tutorial: el Dr Ferran Massasnes (Tutor de MI de l’Hospital Clinic) va 

compartir amb els assistents una reflexió sobre el paper del tutor, incidint en la 

necessitat de que respongui al perfil clàssic de ‘company i guia’ sense limitar-se al 

paper de   burócrata que sovint exigeix la normativa vigent. 

 

- Compartint esforços: el Dr Miquel Aranda (Cap d’Estudis del Consorci Hospitalari de 

Terrassa , President de la Comissió Nacional de MI, Coordinador del Grup de 

Formació de la SEMI) va explicar que s’estan constituint les Comissions Delegades 

de Tronc per definir el programes de cada Tronc i els criteris d’acreditació de Unitats 

Troncals, i que intentarà que la Medicina Interna estigui representada al Tronc de 

Medicina. També va explicar que  des del Grup de Formació de la SEMI s’ha fet una 

primera reunió de tutors a nivell nacional  i que hi ha possibilitat d’ajuts per portar a 

terme diferents iniciatives: espais en la web, etc Manifesta la seva predisposició per 

col.laborar. 

 

Es tanca la reunió amb el compromís de repetir-ne amb la finalitat de tractar temes 

concrets i inclús compartir idees  o elaborar eines conjuntament que puguin facilitar la 

tasca tutorial. A més aquestes reunions han de facilitar l’apropament entre el tutors de 

MI i poden facilitar la pressa conjunta de posicions davant de noves situacions que 

afectin la docència especialitzada.   
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