RECICLATGE TUTORS DE RESIDENTS DE QUART ANY DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA.
CURS 2019-20

Normes generals:
La data límit per rebre les sol·licituds (veure full annexa) del reciclatge serà 22 de novembre de
2019, també pels tutors amb R4 amb pròrroga.
Les rotacions es realitzaran preferiblement al 2º semestre dels R4 (excepte els tutors amb R4 amb
pròrroga que es tractaran a petició personal del tutor).
Es tracta d’una rotació de 3 setmanes pel servei demanat i es pot proposar un dels tres torns
oferts que es tindrà en compte sempre que es pugui:
1r torn
27 gener al 14 febrer 2020

2n torn
17 febrer al 6 març de 2020

3r torn
9 març al 27 març de 2020

Durant aquest període els R4 queden al càrrec de la consulta del seu tutor de medicina de família
sempre amb un altre tutor de referència, per resoldre dubtes (veure protocol de supervisió de
resident de medicina de família d’aquesta UD). En aquest període els residents s’han de posar les
guàrdies de l’hospital i del SUAP/PAC el cap de setmana per no interferir les lliurances amb la
consulta.

C/ de l’Escola Graduada, 3
07002 Palma
Tel. 971 17 58 90
ibsalut.es/aprimaria

Sol·licitud Reciclatge tutors de residents de quart any de medicina familiar i comunitària
NOM DEL TUTOR: ________________________________________________________________
CS DOCENT:_____________________________________________________________________
RESIDENT DE QUART ANY AL CÀRREC: _____________________________________________

Desig realitzar un període d’estància formativa en aquests serveis hospitalari /centres/ altres*:
PRIMER:__________________________________________________________________________
SEGON:___________________________________________________________________________
TERCER:__________________________________________________________________________
*Prioritzar de més prioritari (PRIMER) a menys prioritari (TERCER). No cal omplir les tres opcions.
Persona

de

contacte

al

servei

a

on

s’ha

sol·licitat

la

estància

formativa:

__________________________________________________________________________________

Torn proposat per la rotació:
1r torn
27 gener al 14 febrer 2020

2n torn
17 febrer al 6 març de 2020

Palma de Mallorca, a_____ de__________de 2019

Firma del Tutor:

C/ de l’Escola Graduada, 3
07002 Palma
Tel. 971 17 58 90
ibsalut.es/aprimaria

3r torn
9 març al 27 març de 2020

