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CLÍNICA PSIQUIÀTRICA.  
 
Equip Docent (Tutors): Dra. I. Batalla, Dr. J.M. Jové, Dra. M. Mur, Dr. S. Miret, Dr. A. 
Pedra.  
Servei de Psiquiatria Salut Mental i Addiccions. Hospital de Santa Maria de Lleida. 
 
_______________________________________________________________________________________________  
Nom: ..................................................................................Període de rotació...../.../..... a ...../.../..... 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
OBJECTIU GENERAL 

 
• Complementar l’assignatura de Psiquiatria per l’adquisició del nivell de 

competència bàsic (coneixements, habilitats i actituds),  que cal a un metge 
general per identificar, diagnosticar i tractar de manera adequada els 
trastorns psiquiàtrics. 

 
 
OBJECTIU ESPECÍFICS 
 

• Coneixement dels recursos de psiquiatria de la nostra àrea. 
Observació participant de la tasca assistencial del diferents Metges 
Col·laboradors Docents pels diferents dispositius. 
Entendre els criteris d’ingrés (o seguiment) y les diferencies en el maneig 
del pacient en cada dispositiu de la xarxa de Salut Mental.  
 

– Unitat d’Hospitalització d’Aguts 
– Unitat de Teràpia Electroconvulsiva 
– Servei d’Urgències 
– Hospital de Dia de Psiquiatria d’Adults 
– Centre de Salut Mental Infanto Juvenil  
– Servei d’interconsulta 
– Servei de Toxicomanies 
– Centre de Salut Mental d’Adults 

 
 

• Realització del diagnòstic diferencial de patologies clau.  
Conèixer les principals síndromes psiquiàtriques, les seves característiques 
principals i les principals diferències simptomàtiques que permetin 
realitzar el diagnòstic diferencial. 

 
– Trastorns afectius 
– Trastorns per ansietat 
– Trastorns psicòtics 
– Trastorns de la personalitat 
– Abús de substàncies 
– Trastorn mental orgànic 
– Trastorn adaptatiu 
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Identificar els signes/símptomes guia. 
– Intent d’autòlisi 
– Síndrome ansioso-depressiva 
– Pacient agitat 
– Pacient autoreferencial 
– Pacient negativista  

  
Conèixer com es realitza l’exploració psicopatològica i les principals àrees 
avaluades. 

– Consciència i vigilància 
– Orientació 
– Memòria 
– Psicomotricitat 
– Afectivitat 
– Percepció 
– Pensament  
– Capacitat de judici 

 
Conèixer les diferents exploracions complementaries realitzades en Salut 
Mental per arribar al diagnòstic. 

– Exploracions analítiques: protocols analítics  per detecció de 
malalties mèdiques en pacients psiquiàtrics, segons patologies i de 
control i seguiment de tractaments específics (carbonat de liti, 
carbamacepina, clozapina...) 

– Probes de neuroimatge 
– Exploracions instrumentals: test psicològics, test neuropsicològics, 

entrevistes semiestructurades. 
 
Conèixer els principals psicofàrmacs i altres tractaments específics  i les 
seves indicacions. 

– Psicofàrmacs: antidepressius, ansiolítics, neurolèptics, eutimitzants, 
altres. 

– TEC 
 

• Entendre la perspectiva bio-psico-social de la malaltia mental. 
  
• Adquisició de la capacitat de realitzar històries clíniques de pacients 

psiquiàtrics. 
 La història clínica ha d’incloure els següents apartats:  

– Motiu de consulta 
– Antecedents (al·lèrgies, història toxicològica, mèdics, psiquiàtrics) 

personals i familiars. 
– Psicobiografia breu. 
– Malaltia actual 
– Exploració psicopatològica 
– Probes realitzades 
– Evolució 
– Orientació diagnòstica 
– Orientació terapèutica 
– Derivació a l’alta 
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PROCEDIMENTS MÍNIMS A REALITZAR 
 

• Realització de com a  mínim una història clínica d’un pacient amb els 
apartats mencionats 

• Reunió al final de la rotació amb el tutor per comentar diversos aspecte de 
la rotació i donar el material obligatori per poder fer l’avaluació: 
1. Planning amb signatures 
2. Cas clínic 
3. Enquesta d’opinió  
4. Full d’avaluació 

  
 
PROCEDIMENTS VOLUNTARIS 
 

• Altres possibilitats  de rotació, PERÒ serien una excepció i solament si 
l’estudiant està molt interessat en veure el funcionament d’altres recursos 
del Servei. Cadria una coordinació amb el Tutor de Rotació al principi de la 
rotació.  

• Assistència a les Sessions de Residents (dilluns 14-15 hores) i a les Sessions 
Generals del Servei (divendres 14-15 hores) que es realitzin durant el 
període de rotació de l’alumne. 

 
 
AVALUACIÓ 
 
Avaluació continuada a partir de l’assistència, el compliment de les normes y la 
valoració dels procediments mínims a realitzar,  per part del tutor. No hi haurà cap 
examen addicional.  
 
 
QUALIFICACIÓ DE LA ROTACIÓ 
 
Assistència < 90% 
No compliment de les 
normes 

No avaluable 

 
Assistència > 90% 
Compliment de les 
normes 
Avaluació del cas clínic 
presentat per part del 
tutor 

Insuficient/Suficient/Notable / Excel·lent 
 

1 – 2 – 3 – 4  /  5 – 6  / 7 – 8  /   9 – 10 (opció a MH*) 
 

 
* MH. Valoració de cas clínic.  
 
 
Data i signatura del tutor. 
 
 


