Departament de Docència
Tel. 93 553 79 38
docencia@santpau.cat

JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL POST RESIDÈNCIA :

Data:

31 de gener de 2019

Horari: 14 h a 17 h
Seu: Sales Polivalents Hospital de la S. Creu i Sant Pau, Bloc A, 2a planta

A qui va dirigit?
Residents de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau que finalitzen el seu període formatiu
Presentació del programa:
Fins al final del període de Formació Sanitària Especialitzada, els residents han seguit sempre
uns passos predeterminats en la seva trajectòria: fer el batxillerat, la selectivitat o equivalent, la
formació de grau, presentar-se al concurs estatal de formació especialitzada, escollir plaça
segons el resultat del concurs, i fer la residència amb un itinerari precís i predeterminat. Els
residents que acaben la seva formació especialitzada es troben per primera vegada en un final
de trajecte en el qual el camí a seguir ja no està tan predeterminat, i aquesta incertesa els pot
crear inquietuds.
Amb aquesta jornada volen oferir-los informació sobre aquest final d’etapa i les diferents
possibilitats professionals cap on es poden dirigir, buscant les millors opcions segons les seves
característiques, possibilitats i desitjos, de cara a assolir l’èxit professional
Direcció i coordinació
Comissió de Docència HSCSP
Programa
14:00h Presentació:
Gemma Craywinckel, Directora Assistencial
14:10h Carrera acadèmica. Tesi doctoral
Dr. Jordi Casademont, coordinador de la UD de medicina de l’HSCSP- UAB.
14:35h Carrera de l’investigador. Beques i ajuts per a la investigació post-FSE
Dr. J. Kulisevsky, director de l’ IRHSCSP
15:00h Tràmits per exercir en la medicina privada. Alternatives al règim d’autònoms
Sr. Lamberto Rodríguez, delegat comercial Mutual Mèdica
15:25h Vies per exercir la medicina a l’estranger / tràmits pels residents extracomunitaris
Sr. Berenguer Camps (COMB)
15:50h Vies per exercir la infermeria post-especialització
Sra. Montserrat Bayego, responsable Assessoria Exercici Lliure (COIB) /
Sra. Rosalina Pujol, advocada, Oficina d’Informació Professional a l’Estranger (COIB)
16:20h Sortides professionals relacionades amb la indústria farmacèutica
Dr. Bernat Ariño Armengol. Responsable Medical Affairs diabetes. Boehringer
Ingelheim
16:45h Cloenda
Gemma Carreras, Presidenta Comissió de Docència

