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Ser Resident d'Oncologia
al Taulí

Organització de la residència

R1: Rotacions a serveis mèdics del centre

M. Interna (5 mesos), Urgències (2 mesos),

Infeccioses (1 mes), Hematologia (1 mes),

Pal·liatius (2 mesos: 1 planta i 1 At. Domiciliària)

Guàrdies 

* 4 guàrdies al mes (3 a N1 i 1 a N2)

R2: Rotacions a serveis mèdics del centre

Endocrinologia (1 mes), Neurologia (1 mes),

Cardiologia (1 mes), Hepatologia (2 mesos),

Urgències (1 mes)

Rotació a Planta d'Oncologia (6 mesos) 

Primer contacte amb l'especialitat i el servei 

Guàrdies

* 3-4 guàrdies al mes (N2)

* Comencem les guàrdies d'especialitat

a Hospital de dia d’Oncologia (1-2 al mes, de 16 a 

22 h) 

R3: Rotació a CCEE Oncologia

Ens dividim en RA o RB i durant tot l'any rotem a un 

dels grups de patologies  

Grup 1: Mama, Pulmó, ORL, Melanoma 

Grup 2: Digestiu, Urologia, Ginecologia,  Neurològics, 

Sarcomes

Rotació Hospital Dia (6 mesos) 

Urgències d’Oncologia (Compaginat amb CCEE)

Rotació Urgències (1 mes)

Guàrdies

* 2-3 guàrdies d’Urgències/ Planta 

* 3-4 guàrdies H. Dia

R4: Rotació a CCEE Oncologia 

Fem les rotacions a CCEE que no hem fet l'any anterior 

(blocs)

Rotació d' Oncologia Radioteràpica 

(CST+ICO L’Hospitalet, 2 mesos) 

Guàrdies

* 2 guàrdies d’Urgències/Planta

* 3-4 guàrdies H. Dia / 1 guàrdia especialitat /8 

setmanes

R5: Aprofundir en les CCEE + Suport a planta i 

interconsultes. CCEE del resident. Consell genètic. 

Rotació externa 3 mesos. 

Guàrdies 

* 1 guàrdia d’Urgències/Planta

* 3-4 guàrdies H. Dia / 1 guàrdia especialitat /8 

setmanes

Bonus Taulí

Sessions docents setmanals: 

Sessions d'actualització en Oncologia i en Medicina 

General

Sessions bibliogràfiques 

Sessions de discussió de casos clínics

Facilitats per assistir a cursos i congressos específics 

segons les rotacions i també als cursos de Capacitació de 

CCR, Gàstric, Ginecològics i Pulmó. 

Assistència a SEOM i ESMO de R3-R5.  

Facilitats i ajuda dels adjunts del servei per presentar 

comunicacions a congressos i intentar publicar a revistes 

mèdiques.

Oncologia és una especialitat exigent que requereix molta 

responsabilitat i dedicació, però en la majoria d’ocasions 

estaràs supervisat i podràs demanar ajuda als teus R grans i 

als adjunts. 

Inscripció al Màster en Oncologia Mèdica de la SEOM. 

SEMPRE lliurem les guàrdies

Hospital amb elevada càrrega assistencial però personal 

molt docent

Molt bon ambient entre residents i també amb els adjunts: 

colònies, calçotada i de tant en tant algun soparet!


