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1.Introducció 
Les sessions clíniques són un mètode molt utilitzat per adquirir nous coneixements de 
forma efectiva, interessant, entretinguda i interactiva. 
La realització periòdica de sessions entre residents es veu dificultada per la variabilitat 
d’horaris, llargues jornades laborals, altres cursos programats… 
Actualment  es  poden  realitzar  sessions  clíniques  no  presencials,  que  permeten  
igualment la discussió entre participants. 
 
2. Objectius 
- Formació continuada 
- Adquisició de noves competències: revisió bibliogràfica i habilitats comunicatives 
- Unificació de criteris 
- Revisió de protocols 
- Intercanvi d’experiències 
 
 
3. Metodologia 
Les sessions són realitzades pels residents en Power Point, passades a vídeo i 
penjades a You Tube. La resta tenen 2 setmanes per visualitzar-la i participen en un 
fòrum. 
Hi ha un calendari establert prèviament. També es crea una avaluació on-line per la 
resta de residents que serveix de control de visualització. Aquesta és obligatòria i la 
responsabilitat recau en cada resident. 
El contingut de les sessions són temes d’urgències i inclouen: protocols, casos clínics, 
revisions,… Els residents han omplert una enquesta de satisfacció anònima i on-line. 
 
 
4. Resultats 
S’han realitzat 9 sessions no presencials en 9 mesos. La majoria són sobre motius de 
consulta freqüents a urgències. S’han generat 9 formularis amb 6 preguntes de mitja i 
53.68% de participació. 
  
L ’enquesta de satisfacció mostra que el 76.2% té una opinió global entre bona i molt 
bona de la metodologia de les sessions i el 92.3% troba que els coneixements 
adquirits són aplicables en la pràctica habitual. 
 
 
 
 
 



	

	

	

 
 
5. Conclusions 
Les sessions clíniques no presencials poden ser una eina formativa adequada, fàcil de 
realitzar i pràctica per residents i per serveis com Urgències. Els temes són 
pràcticament il.limitats i poden afavorir una formació continuada i un punt de connexió 
entre professionals. 
Una avaluació per cada sessió pot servir per controlar la visualització en personal en 
formació. 
 
	


