Estades formatives
Hospital Universitari Arnau de Vilanova i
Hospital Universitari Santa Maria

Normativa

La present normativa interna és d’aplicació general i té per objecte la regulació de
qualsevol estada formativa (no residents) dins d’aquests hospitals.
Les estades estaran regulades, a part de les indicacions d’aquest document, per la
normativa legal vigent, les del centre formatiu corresponent, i les indicacions de Salut
Pública vigents en cada moment.
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NORMATIVA

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA.
Tot l’estudiantat està obligat a complir la normativa legal vigent, la
normativa que es recull en aquest document, les normatives internes de
pràctiques del seu centre formatiu i qualsevol normativa d’aplicació.

És obligació de l’estudiantat:
Tractar amb respecte i educació pacients, professionals i altres persones
en formació de l’hospital.
•

Fer el registre, un mínim de 15 dies abans de l’inici de les estades
formatives a: http://formacio.icslleida.cat/formacio.php/formacio. El
registre és imprescindible per poder realitzar les estades formatives.

•

Donar compliment a les indicacions rebudes del personal dels hospitals.

•

Utilitzar la targeta de l’hospital segons les indicacions.

•

Incorporar-se al centre en la data acordada i complir amb les dates i
horaris previstos.

•

Utilitzar els EPIs que corresponguin, així com l’uniforme de l’hospital
(pijames) obligatòriament, i seguir les indicacions d’ús.

•

Informar per correu electrònic al tutor del centre formatiu i del centre
sanitari amb prou antelació de les absències previsibles i el mateix dia de
les imprevisibles.

•

Un cop acabades les pràctiques, retornar claus, uniformes, etc, així cm
verificar la informació administrativa a partir de l’enllaç que rebran.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES.
L’estudiantat es compromet a no divulgar cap tipus d’informació a la qual
tingui accés durant l’exercici de les estades formatives i no realitzar cap tipus
de gravació de veu i/o captació d´imatges dins dels hospitals. Aquest
compromís es manté de manera indefinida durant l’estada i un cop
finalitzada.
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SUPERVISIÓ.
Els alumnes han d’estar supervisats en tot moment, i sempre que es realitzi
un acte assistencial, el/la pacient ha d’estar degudament informat i consentir
la participació del personal en formació.

PROJECTE FORMATIU.
L´estudiantat ha de conèixer el projecte formatiu de les pràctiques i complirlo seguint les indicacions de /la tutor/a sota la seva supervisió.

TARGETA IDENTIFICATIVA:
És obligatori anar adequadament identificat/da i s’ha de portar sempre
visible en les estades formatives dels hospitals.
Sense targeta identificativa no es poden fer estades formatives, és motiu de
revocació de l’estada formativa la no utilització de manera correcta de la
targeta. La targeta permet:
•
•
•

Accés als hospitals per a realitzar l’estada formativa. L’ús de la targeta
per accedir a l’hospital fora del període i horari de pràctiques és motiu
per la finalització immediata de les estades formatives.
Acreditació davant de pacients i professionals com a personal en
formació.
Ús de les màquines expenedores quan correspongui.

•

La targeta s’ha de retornar obligatòriament a Docència un cop
finalitzades les estades formatives.

•

Si es perd la targeta identificativa es podrà fer un duplicat a petició de
l´alumne que abonarà el cost de 5 euros.

•

L’horari de recollida de les targetes és: de 7:30 a 09:30 o 12:30 a 14:00,
a l’hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) i a l’hospital
Universitari Santa Maria (HUSM) als punts d’atenció a l’estudiantat
en formació.

UNIFORMES I ACCESSORIS:
•
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Tots els alumnes que estiguin fent pràctiques als hospitals han
d’utilitzar la roba de l’hospital (pijama) obligatòriament, els quals
s’han de canviar a diari.

•

Cada dia abans d’iniciar les estades formatives s’ha d’agafar i tornarlo el mateix dia a l’acabar. S’ha d’anar amb l’uniforme de l’hospital i
es ficarà el pijama corresponent segons s’indiqui en el servei. En cas
de fred, es pot portar roba sota del pijama.

•

Amb la targeta identificativa es donarà accés a les màquines
expenedores per poder adquirir els uniformes, o al rober de l’Hospital
segons el cas.

•

El personal en formació s’ha de canviar als espais indicats, no es pot
utilitzar altres vestuaris d’ús per a professionals, si no han estat
autoritzats explícitament i per la durada corresponent. És especialment
important seguir la normativa d’ús dels vestuaris dels espais
quirúrgics.

•

És aconsellable que es prescindeixi de l’ús de braçalets, rellotges de
canell, anells o arracades que pengin molt, així com de portar el cabell
llarg sense recollir.

D’acord amb la normativa de Salut (Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny)
és obligatori l’ÚS DE LA MASCARETA QUIRÚRGICA dins de
qualsevol edifici. L’ús d’altres EPI’s (com poden ser poden ser: mascareta
FFP2, guants, ulleres, bata, etc), els indicarà el/la tutor/a de l’hospital en
cada cas i és d’obligatori compliment, (segons l’àmbit).

COVID-19: PROTOCOLS I NORMATIVES.
•

Cada dia abans d’iniciar les estades formatives, l’alumnat verificarà
que no presenta cap tipus de simptomatologia compatible amb
coronavirus.

•

L’alumnat que hagi estat en contacte directe amb persones
confirmades o possibles contactes per la COVID-19 en els darrers 10
dies, informarà al centre formatiu i l’hospital i no acudirà a l’hospital.

•

El personal en formació, durant la seva estada formativa, complirà
amb les instruccions de seguretat relatives a la COVID-19 vigents en
cada moment, i concretament a les que de forma indicativa, no
limitativa, es relacionen a continuació:

•

L’ACOMPLIMENT DE LA HIGIENE DE MANS segons els 5
moments establerts per l’OMS, desinfecció obligada de les mans
abans d´accedir al centre de treball i quan s´abandona el centre, així
com periòdicament durant la jornada de treball. A l´efecte el centre
facilitarà la desinfecció mitjançant dispensadors de gel

Versió 20/12/2021

hidroalcohòlic.
1. Utilització en tot moment de mascareta.
2. Manteniment de la distància de seguretat mínima d´1,5 metres
entre persones.
3. Utilització de les instal·lacions amb compliment de les pautes
i mesures de seguretat indicades en cada cas.
4. Seguiment estricte de les indicacions preventives per la
COVID del personal del centre sanitari.

EN CAS DE SER CONTACTE ESTRET O POSITIU
Procediment vigent des del 19/11/2021
•

Afectació: Estudiantat de formació professional, pre-grau i màsters,
en estada formativa als centres hospitalaris i de primària d’ICS i GSS
a Lleida, Pirineu i Aran.

•

Modificació: Estudiantat contacte estret de positiu, amb pauta
completa de vacunació, asimptomàtic, que no ha arribat al dia 5-6 des
del contacte, no pot continuar les pràctiques fins que es realitzi la
prova determinada per SP al dia 5-6 i el resultat d’aquesta sigui
negatiu.
La variació sobre el protocol per a la població general forma part de la
normativa pròpia dels nostres centres en el marc de la situació
epidemiològica actual i es revisarà quan la situació epidemiològica ho
permeti, en coordinació amb les indicacions de Salut Pública.

•

Informar a l’Hospital i al centre educatiu per tal d’engegar el protocol
amb Salut pública.

•

Normativa d’aplicació amb entrada en vigor el 26 de novembre de
2021 estableix que:
o S’ha de fer aïllament per a contactes estret de COVID-19, a
l’espera d’instruccions de Salut Pública.
o Les persones no vacunades o amb pauta de vacunació
incompleta sí que hauran de fer una quarantena de 10 dies i
també se’ls farà una PCR entre els dies 4 i 6 després de
l’exposició.
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UNIVERSITAT DE LLEIDA
Sense perjudici de la normativa anterior, l’estudiantat de la Universitat de
Lleida ha de donar també compliment a la següent indicació:
Qualsevol canvi en el dia o horari de les pràctiques s’haurà de comunicar al
coordinador de pràctiques, independent del que s’hagi acordat amb el tutor amb el
qual realitza les pràctiques.

Els hospitals es reserven la possibilitat de revocar l’estada formativa de
manera immediata i irrevocable per incompliment de la normativa.
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