
 
 

Taula rodona, Espai del Resident: 

De	MIR	a	Urgenciòleg...(R)evolucionant	les	

urgències.	
1. Justificació: 
En aquesta taula abordem dues temàtiques ben diferenciades però estretament 

lligades: la formació MIR en urgències i la utilització de les noves tecnologies 

mobile-Health (mHealth) en el dia a dia dels serveis d’urgències. 

 

La manca d’una especialitat d’urgències i emergències dificulta la formació i 

contractació de professionals competents en aquest àmbit. El servei 

d’urgències de l’hospital Trueta durant el 2018 va fer una reflexió sobre el seu 

futur a llarg termini i va concloure que és necessari detectar i formar aquells 

residents que estan motivats per treballar en aquest servei. D’aquesta 

necessitat va néixer el projecte de la pedrera, un projecte que pretén potenciar 

l’adquisició de competències especifiques en urgències i emergències dels 

residents, així com facilitar el seu accés al futur laboral.  

 

Expliquem el projecte en aquest congrés perquè estem convençuts que el 
futur dels serveis d’urgències està vinculat a la formació dels residents i 

fins que no s’aprovi l’ especialitat MUE amb competències definides cal fer un 
esforç per adoptar estratègies que millorin la formació; cada centre ben 

segur que té les seves, des de la pedrera del Trueta us volem explicar la 

nostra.    

 

Per altra banda la creació i el ús d’ aplicacions mèdiques està en augment i és 

un tema d’actualitat. Existeixen més de 150.000 aplicacions mèdiques en 

plataformes de descàrrega. Tot això està tenint un impacte evident en la 

medicina i en el seu futur, ja que en alguns països com EEUU el ús de mHealth 

per part dels metges arriba a un 80%.  



 
 
Des del GdT hem volgut esbrinar mitjançant un estudi quina repercussió està 

tenint i quin ús s’ està donant  a aquesta “medicina del futur” per part dels 

metges i MIR en els serveis d’urgències. 

 

Ambdós temes són de màxima actualitat i de repercussió directa per als MIR, 

motiu pel qual considerem que serà d’interès general per a tots els 

professionals vinculats a les urgències hospitalàries. 

 
2. Objectiu: 

Mostrar una nova estratègia de formació MIR en urgències i les 

repercussions de les APP en el exercici de la medicina d’urgències. 

 

3. Objectius específics: 
a)Donar a conèixer el projecte de la Pedrera de les urgències 

b)Ensenyar els fruits del estudi realitzat als metges adjunts i MIR que 

desenvolupen la seva tasca  assistencial a urgències. 

c)Donar-nos a conèixer  com a grup de treball i convidar a treballar amb 

nosaltres als residents que estiguin interessats. 


