Normativa de les guàrdies mèdiques dels facultatius residents
1. L’horari de les guàrdies mèdiques de manera global, és:
• Dies laborables: de dilluns a divendres, de 15.00 hores a 8.00 hores.
• Dissabtes, diumenges i festius: de 9.00 hores a 9.00 hores del dia següent.
2. L’assistència a la guàrdia és obligatòria i l’absència, sense cap justificació, és una falta
greu. Si per algun motiu no s’hi pot assistir, caldrà comunicar-ho al cap de guàrdia a
primera hora del matí i presentar posteriorment el justificant corresponent (es pot enviar
per fax, o correu electrònic, amb el justificant adjunt), i presentar l’original el primer dia de
la incorporació al centre.
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3. Des del mes d’octubre de 2008, la ubicació dels metges residents a les guàrdies serà
a les diferents àrees del Servei d’Urgències, per a totes les especialitats. Per tant, tots els
facultatius residents han d’estar durant la guàrdia a l’Àrea d’Urgències que els
correspongui.
Això afavoreix una millor dinàmica al Servei d’Urgències i d’aquesta forma els que fan
guàrdies d’especialitat poden atendre directa i inicialment els seus malalts. A més, s’agilita
el procés diagnòstic i el tractament, igual que la indicació d’alta o d’ingrés. Tot això fa que
millori la càrrega assistencial d’urgències.
4. Hi ha dos “pool” troncals de guàrdia:
• “pool” quirúrgic: format per tots els residents de primer any d’especialitats
quirúrgiques (R1). També en formen part els residents de Medicina Familiar i
Comunitària integrats al nostre centre.
• “pool” mèdic: format per tots els residents de primer i segon any d’especialitats
mèdiques (R1 i R2). També en formen part els residents de Medicina Familiar i
Comunitària integrats al nostre centre.
5. Hi ha un “pool” de residents grans a Nivell II de Medicina, que cobreix aquesta àrea,
així com les guàrdies corresponents del Servei Medicina Interna.
6. Depenen del coordinador d’urgències les guàrdies troncals, tant del “pool” quirúrgic
(R1) com del “pool” mèdic (R1 i R2).
7. Hi ha un facultatiu responsable de les guàrdies dels residents grans de Medicina
(Nivell II i especialitat de Medicina Interna), que estructura i supervisa les guàrdies, per
tal que sempre estiguin tots els llocs coberts i amb una distribució equitativa. Aquest
facultatiu responsable està sempre amb relació directa amb el coordinador d’Urgències.
8. El nombre de guàrdies que cal realitzar mensualment depèn de les directius establertes
en cada moment per la Direcció Mèdica, d’acord amb la Comissió de Docència, tal com
estableix el Reial decret 1146/2006. En funció de l’any de residència, el nombre de
guàrdies que s’han de realitzar mensualment pot canviar. La relació de guàrdies
intersetmanals és del 70 % i del 30 % en caps de setmana i festius. Cal intentar mantenir
un equilibri, tot i tenint en compte que en realitzar el còmput semestral no es pot superar el
nombre màxim de guàrdies establert a l’HUB.
S’ha d’aconseguir un repartiment equitatiu tots els mesos de l’any, per mantenir una
constant i correcta formació.
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Aquesta normativa s’ha fet seguint les directrius del Reial decret 1146/2006, de 6
d’octubre, pel qual es regulen els aspectes laborals dels metges residents, on ell seu
article cinquè regula el nombre màxim d’hores que s’ha de treballar en còmput semestral.
9. Cal mantenir diàriament el nombre establert de residents, a cada grup o “pool” de
guàrdia.
10. A partir d’R2, per a les especialitats quirúrgiques i d’R3, per a les especialitats mèdiques,
es fa guàrdia d’especialitat, atenent els pacients propis de cada especialitat, tant al Servei
d’Urgències com a qualsevol planta d’hospitalització.
11. Les guàrdies d’especialitat i les hores de jornada especial de cada resident depenen del
cap de servei i són pactades amb el propi servei i consensuades amb els tutors docents,
com a garantia del manteniment del nivell de qualitat de la docència, respectant sempre el
nombre màxim anual d’hores de guàrdia establert a l’HUB.
12. L’avís d’assistència urgent a qualsevol pacient hospitalitzat es realitza mitjançant el
sistema de buscapersones i després d’efectuar l’assistència urgent a aquest pacient, s’ha
de retornar al lloc d’urgències assignat, per continuar l’activitat assistencial de la guàrdia.
13. Les guàrdies de “pool”, que depenen del Servei d’Urgències, sortiran programades
trimestralment.
14. Comunicar tots els canvis de guàrdia (que caldrà signar al llibre corresponent), amb
temps suficient, tant a la Secretaria del Servei d’Urgències com a la del Servei
corresponent, per tal que surti correctament programat a la llista de guàrdia diària.
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Qui hagi signat el canvi és el responsable de realitzar la guàrdia corresponent.
Per poder solucionar aquests i d’altres imprevistos (inici de malaltia, problemes familiars,
etc.), hi haurà una llista d’imponderables amb tots els facultatius residents de cada “pool”,
que cobriran aquestes absències, obligatòriament, per assignació correlativa.
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