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ROTACIÓ RURAL 
INTRODUCCIÓ 
Malgrat la progressiva industrialització i la millora en la xarxa de comunicacions, hi ha zones que, 
sigui pel nombre d'habitants (nuclis aïllats amb pocs habitants) o per les seves característiques 
socioculturals, es poden seguir qualificant de rurals.  
El metge de família rural até una patologia qualitativament diferent a la del metge urbà, amb unes 
condicions que li obliguen al desenvolupament d'unes habilitats específiques que normalment no 
són necessàries en el medi urbà. 
Els arguments per potenciar la docència de la medicina de família en el medi rural són: 

● les especificitats de l'exercici mèdic rural, 
● els elements conceptuals clàssics de l'atenció primària es poden aprendre més 

fàcilment en comunitats petites com les rurals, 
● el futur professional del metge de família pot desenvolupar-se en l'àmbit rural 

considerant que a Catalunya existeixen 875 consultoris rurals juntament amb 45 
Centres d'Atenció Primària (CAP) en poblacions de menys de 3000 habitants a 
l'any 2008 

 



 CRONOGRAMA DE LA ROTACIÓ RURAL 

El resident ha de tenir en compte els següents aspectes: 
● Caràcter obligatori de la rotació rural. 
● La durada té un mínim d'un mes. 
● Es realitzarà durant el segon i tercer any de residència. 
● Com a mínim el 50% de la rotació rural (excloent guàrdies i lliurances) ha de ser 

presencial al/ls centres rurals assignats.  
● Si el resident ha realitzat una rotació externa en l'àmbit rural, li convalidarà la rotació 

rural. 
El mètode que s’utilitzarà bàsicament en la rotació és l’auto aprenentatge dirigit i el treball a les 
consultes amb els Col·laboradors Docents Rurals, comentant els casos, estudiant-los i 
presentant-los, sense oblidar l’estudi individual i les sessions de presentació de casos.  
La resta de dies, incloent lliurances i guàrdies, i segons disponibilitat, es valorarà la possibilitat de 
realitzar un treball sobre medicina rural que triaran amb el seu col·laborador rural i que serà 
presentat durant el període de rotació. 
Les activitats a realitzar poden ser: 
1. Auto aprenentatge i aprenentatge de camp 

a. Estudi i lectura de la bibliografia bàsica indicada. Plantejament de dubtes al tutor. 
b. Observació d’entrevistes realitzades pel tutor, amb comentari posterior. 
c. Auto aprenentatge pràctic supervisat (entrevistes individuals, familiars, domicilis, 

activitats comunitàries) 
d. Presentació de casos clínics centrats en el pacient, en els que es contempli el 

context social, els condicionants comunitaris, les limitacions d’actuació mèdica i la 
possible derivació o utilització de recursos de segon nivell, activitats grupals i 
recursos comunitaris disponibles (grups d’auto ajuda, educació grupal, associacions 
cíviques, serveis socials).  

e. Consulta i atenció coordinada amb altres nivells (treball social). 
f. Supervisió d’històries clíniques, comprovant si es contempla el context  familiar, social 

i comunitari i si s’han aprofitat els recursos comunitaris disponibles.  
2. Classes / Tallers / Assistència a Sessions 
3. Treball d’investigació 



 OBJECTIUS DE LA ROTACIÓ RURAL 

 

 Aspectes generals 
 

● Coneixement geogràfic, estructural, organitzatiu i estructural del centre i de l’Àrea Bàsica 
de Salut (ABS) on està integrat el centre docent. 

● Coneixement dels serveis presents a la localitat: serveis municipals – alcalde, servei de 
farmàcia – farmacèutic/a, serveis socials – treballador/a social, associacions de veïns, 
església, ONG, serveis per la gent gran, serveis de guarderia..... 

● Relació metge – malalt –comunitat en les petites poblacions. Paper del metge de família. 
Components antropològics. 

● Paper de la família del metge en el suport als professionals que treballen al medi rural. 
 
 L´ Equip d´ Atenció Primària i l´ ABS on pertany 
 

● Història i estructuració de l´ ABS i de l´ Equip d´ Atenció Primària: descripció, centres, 
situació actual, existència de comissions internes, indicadors de processos i de resultats, 
tradició investigadora, publicacions.... 

● Peculiaritats del treball en les àrees disperses i amb poblacions petites. 
● Posició dels centres petits inclosos en ABS majoritàriament urbanes. 
● Les àrees bàsiques totalment rurals. 
● Relacions amb els altres components de l’equip, les sessions organitzaves. 
● Els “referents”  dintre de l´ ABS i els “serveis diferencials de la mateixa”. 
● Com és la formació continuada: calendari de formació, preparació de sessions, formació 

continuada presencial o a distància (paper o virtual). 
● Com es porta a terme la tasca investigadora en un centre petit: projectes en marxa, 

projectes en perspectiva... 
● Paper, relacions i comunicació amb el director/a i l´ adjunt/a  d´ infermeria en una ABS 

rural. 
 
 



  
 Organització interna del  centre 
 

● Importància de la confidencialitat en un centre petit. 
● Com treballar sense suport administratiu. 
● Gestió interna de la informació en paper. Sistemes de registre. 
● Gestió de la prescripció.  Receptes validades. 
● El metge de família rural en funcions d´ Unitat d´ Atenció al Usuari. Reclamacions. 
● Manteniment del centre. 
● Gestió dels residus, material contaminat, material fungible. 
● Com aconseguir un centre sostenible. 
● Reciclatge. 
● Gestió del magatzem. 

 
 Organització i treball dintre de la consulta 
 

● Gestió de l’agenda pròpia amb el programa informàtic: visites espontànies, programació i 
re programació de visites. Gestió de les visites concertades. Visites forçades i urgències. 
Programació d’analítiques.  

● Gestió dels domicilis. Prestacions de les eines informàtiques. 
● El treball per objectius. Indicadors. 
● Gestió telefònica dels avisos a domicili i les urgències. 
● Gestió de les interrupcions durant la consulta. 
● Conèixer com es treballa sense servei diari de laboratori. 
● Paper de les exploracions complementàries. Actitud davant les llistes espera. 
● El transport sanitari com a problema no mèdic. 
● Gestió de la Incapacitat Transitòria. 
● Gestió de la burocràcia: derivacions, informes per serveis socials, informes clínics amb 

les Plantilles informatitzades,..... 
● Com organitzar-se la jornada laboral per treballar en centres de diferents localitats 

separats per alguns quilòmetres. 



  
 Relacions amb el servei d’infermeria 
 

● Com treballa el servei d’infermeria al medi rural. 
● Gestió conjunta de pacients metge – infermeria:  

1. consulta diària, urgències i emergències mèdiques,  
2. material i magatzem del centre: notificació de necessitats, realització de comandes, 

recepció de comandes... 
● Gestió de l’agenda conjunta metge – infermera per  

1. la realització de proves de laboratori: Disponibilitat horària. Peticions urgents. 
Recollida de mostres i recollida de resultats. Notificació de resultats per telèfon. 
Proves de realització hospitalària.... 

2. la realització del TAO (tractament anticoagulant oral) 
3. l’atenció domiciliaria d’infermeria. 
4. Realització de visites conjuntes tant en el centre com domiciliàries. 

 

 Relacions amb serveis socials 
 

● Coneixement de la estructura i organització dels serveis socials de la zona. 
● Treball conjunt serveis socials – medicina de família: gestió dels casos, comunicació 

interna, reunions conjuntes programades. 
● Coneixement dels diferents programes d’ajut per part de serveis socials: Viure en família, 

Llei de la dependència, servei local de treballadors/es familiars... 
● Visites a domicili conjuntes serveis socials – metge de família. 
● Coneixement i relacions amb els centres sociosanitaris de la zona. Gestió dels ingressos. 

Centre de dia. 
 

 Relacions amb l’atenció especialitzada 
 

● Gestió conjunta  per part del metge de família i del malalt de les derivacions per l'atenció 
especialitzada i de proves complementàries (ordinàries, preferents o urgents),  

● Resposta conjunta metge–malalt davant les llistes d’espera. 
● Cartera dels serveis especialitzats de la zona. Canals de comunicació habituals amb els 

serveis especialitzats. 



● Relacions i comunicació amb el proveïdors externs de la zona. 
● Paper i relacions amb els  equips de suport extern: PADES, Hospitalització a domicili. 

 

 Gestió de les emergències 
 

● Preparació i organització del centre per atendre les emergències. Localització dels 
professionals. 

● Medicació i equipament bàsic per atendre les emergències. 
● Organització personal del material necessari per atendre emergències: què posarem al 

cotxe per si hem de sortir del centre per atendre una emergència, què hi ha d’haver al 
maletí? 

● Paper i funcionament del 061 i servei d'ambulàncies. 
● Gestió de l’emergència: ambulància convencional o medicalitzada  
● Formació reglada en emergències. 

 

 Atenció continuada 
  

● Organització de l’atenció continuada a la zona. 
● Realització d’atenció continuada per part del resident? (pot valorar-se si segueix fent les 

guàrdies al seu mitjà habitual). 
● Gestió telefònica de les demandes de domicili durant l’atenció continuada. 
● El transport de l’equip sanitari durant la realització d’atenció continuada al medi rural. 

 
 Habilitats específiques del metge de família 
 

● Habilitats en comunicació assistencial: entrevista clínica, relació metge-pacient. 
1. Establir, mantenir i concloure una relació assistencial i terapèutica adient a les 

característiques del medi rural, amb la necessitat d'una gran capacitat de resolució 
amb menys recursos i que genera una gran incertesa. 

2. Informar i educar segons les necessitats del pacient de l'àmbit rural. 
 

● Habilitats en geriatria. Pes de la geriatria en els contingents. El malalt amb consell 
pal·liatiu no oncològic. El malalt depenent. El malalt amb alt risc social. 



● Habilitats en tractament pal·liatiu oncològic i no oncològic, ensinistrament de la família en 
el tractament, quan trucarem al PADES ?. 

● Habilitats en pediatria: atenció a les urgències pediàtriques, avaluació prèvia a la visita al 
pediatra, medicació habitual en pediatria, casos més freqüents. 

● Habitilitat en atenció a la dona: trastorns menstruals, menopausa, vaginitis, planificació 
familiar, contracepció postcoital, proves d’embaràs.  

● Habilitats en salut mental: l`ancià i psicofàrmacs, consum de benzodiazepines, 
somatitzadors, emmascarament de patologies, pacients “difícils”.... 

● Habilitats en Atenció Primària Orientada a la Comunitat: actualització sobre l’aplicabilitat 
de l´ APOC en comunitats petites, coneixement de la comunitat local, detecció de 
problemes a treballar, cerca bibliogràfica, experiències de treballs en comunitats similars 
a la nostra. 

● Habilitats en atenció familiar: Selecció dels casos o atenció familiar per a tothom, ús del 
genograma. 

● Habilitats en la detecció de problemes socials: importància dels problemes socials en el 
procés d’emmalaltir, aplicació de les escales de risc, comunicació amb serveis socials 
durant el temps de consulta.  

● Habilitats en TAO 

● Habilitats en urgències i emergències. 
● Habilitats clíniques bàsiques 

● Habilitats/tècniques especifiques en centres concrets: espirometria, petita cirurgia, 
dermatologia,  pràctiques de petita cirurgia, embenats, crioteràpia, nebul·litzacions. 

● Gestió de  la incertesa en el treball diari en solitari. Importància del raonament clínic. 
● Habilitats i capacitats per resoldre problemes no habituals. Adaptació a les demandes 

dels usuaris. Resolutivitat. 
● El metge de família com a “care-manager”: gestió del malalt crònic polimedicat, amb 

múltiples seguiments per part d’especialistes, sense mitjans de transport propi i amb 
suport familiar escàs. 

● Prevenció del burn- out  treballant en solitari. 
● Habilitats en investigació. Investigar i publicar treballant en solitari. Possibilitats de muntar 

xarxa d’investigació en  medicina rural.  
● Importància de les guies de pràctica clínica en la practica rural.  



● Ús d’Internet mentre es “passa visita”. 
● Medicina basada en la evidència. 
● Medicina basada en la narrativa. 
● Com es pot estar al dia treballant al medi rural. 
● Com es fa la formació en el medi rural. Tipus de formació. Problemes. 

 

 

 AVALUACIÓ DE LA ROTACIÓ 

 

● El Col·laborador Docent Rural valorarà la tasca del resident durant la seva rotació omplint 
el full d’avaluació de la rotació (Annex 1) 

● Així mateix, el resident avaluarà la rotació realitzada en el full específic (Annex 2) 
● Aquestes avaluacions s’enviaran escanejades al correu de la secretaria de la unitat 

docent 
secdocent@ambitcp.catsalut.net 

mailto:secdocent@ambitcp.catsalut.net

