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Prerequisits

És necessari que l'estudiant hagi assolit unes competències bàsiques en Fisiologia Mèdica I i II.

És necessari que l'estudiant hagi assolit unes competències bàsiques en Anatomia Humana: Neuroanatomia.

És necessari que l'estudiant hagi assolit uns coneixements suficients en Fisiopatologia i Semiologia Clínica.

És necessari que l'estudiant hagi assolit uns coneixements generals en Medicina i Cirurgia.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui
tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica
professional en totes les seves accions

Objectius

Es una assignatura optativa lligada a la Menció en Clínica Mèdica, que s'imparteix a cinquè curs del Grau de
Medicina, una vegada s'han assolit els coneixements fonamentals sobre les diferents patologies mèdiques i
quirúrgiques.

L'objectiu de l'assignatura és el coneixement de la funcionalitat del sistema nerviós i de les eines
diagnòstiques que ens permeten mesurar-la. L'estudiant coneixerà les diferents proves neurofisiològiques que
existeixen per estudiar les funcions nervioses centrals i perifèriques, entendrà els seus principis i els resultats
en el nen i l'adult sa. Aprendrà la utilitat dels estudis neurofisiològics pel diagnòstic de les principals malalties
neurològiques.

El coneixement en la neurofisiologia és una eina imprescindible per entendre millor com funciona el sistema
nerviós i com s'afecta en la patologia neurològica, alhora que un instrument necessari pel desenvolupament
de les neurociències.

Competències

Medicina
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Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de
comunicació.
Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
Demostrar que comprèn els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el
desenvolupament de la malaltia
Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà
Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes
seguint el mètode científic.
Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar
millor la naturalesa dels problemes
Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a
l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada
en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics
Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica com a resultat d'un procés evolutiu, científic
i sociocultural, incloent els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el
pacient
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

Comprendre les manifestacions de les principals patologies sobre l'estructura i la funció del cos humà
Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de
comunicació.
Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
Descriure els factors generals i locals que influeixen en el desenvolupament de les malalties
Descriure la persona humana com un ésser multidimensional en el qual la interrelació de factors
biològics, psicològics, socials, ecològics i ètics condicionen i modifiquen els estats de salut i malaltia, i
les seves manifestacions.
Descriure la relació entre constitució i malaltia, així com els factors físics, químics, ambientals, hàbits
alimentaris i ús de drogues, factors psíquics, socials i laborals, i carcinògens que determinen el
desenvolupament de la malaltia
Descriure l'afectació per òrgans i sistemes i les formes de presentació de les malalties de l'aparell
respiratori, circulatori, digestiu, de la sang i òrgans hematopoètics, sistema nerviós, aparell locomotor,
aparell genitourinari, metabolisme i sistema endocrí
Descriure les principals situacions patològiques de l'aparell locomotor, de la sang, dels òrgans del
sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de les patologies infeccioses, dels
sistemes endocrins, del sistema nerviós, del sistema genitourinari i de l'ancià
Establir una comunicació efectiva i clara amb el pacient i els seus familiars
Explicar els aspectes ètics, legals i tècnics i també la confidencialitat relacionats amb la documentació
dels malalts.
Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes
seguint el mètode científic.
Identificar els factors físics, químics, ambientals, hàbits alimentaris i ús de drogues, factors psíquics,
socials i laborals, i carcinògens que determinen el desenvolupament de la malaltia
Identificar imatges que corresponen a variants de la normalitat
Identificar les situacions clíniques greus
Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a
l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
Raonar les exploracions complementàries necessàries que poden portar al diagnòstic d'una malaltia
sistèmica a partir de la visualització, a sospita diagnòstica i a confirmació d'una determinada dermatosi.
Realitzar correctament l'entrevista per extreure les dades clíniques rellevants
Realitzar una història que comprengui els antecedents personals, fisiològics i patològics de la malaltia,
a més dels principals signes i símptomes de les malalties de l'aparell respiratori, circulatori, digestiu, de
la sang i òrgans hematopoètics, sistema nerviós, aparell locomotor, aparell genitourinari, metabolisme i
sistema endocrí
Realitzar una història que orienti el diagnòstic de les principals malalties de la sang i del sistema
hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de malalties
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infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneu, de
l'ancià i de l'aparell locomotor
Recollir, seleccionar i registrar la informació rellevant subministrada pel pacient i els seus
acompanyants
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
Valorar el valor semiològic de les proves de laboratori utilitzades en les patologies humanes més
freqüents
Valorar la rellevància de cada signe i símptoma en la malaltia actual
Valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats.

Continguts

S'impartiran classes teòriques i seminaris de casos clínics, amb l'objectiu de donar a conèixer als estudiant els
coneixements bàsics de la funcionalitat del sistema nerviós i de les eines diagnòstiques per explorar-les,
alhora que les principals alteracions en la patologia neurològica. El temari comprèn l'explicació de les diferents
proves neurofisiològiques, la correlació amb les funcions neurològiques i estructures nervioses explorades, i
els resultats obtinguts en el nen i l'adult sa, així com en la principal patologia neurològica. Aplicació pràctica
amb la presentació i discussió de casos clínics reals. Pràcticum assistencial per adquirir coneixements i
habilitats en un context real. L'alumne disposarà del contingut de les classes i material iconogràfic en la
plataforma virtual de la facultat.

Teoria

S'impartiran 11 classes teòriques d'1 hora de durada, amb el següent temari:

Què és l'electromiografia? Estudi funcional del nervi i múscul
Diagnòstic de les malalties neuromusculars amb EMG
Què és l'electroencefalografia? Activitat cerebral normal en el nen i l'adult
Aplicació clínica de l'EEG més enllà de l'epilepsia
El son: fisiologia i estudi d'un procés cerebral actiu
Patologia del son
Estudi de la funció de les vies sensorials visual, somestèssica i auditiva amb potencials evocats
Potencials evocats en el diagnòstic de patologia del sistema nerviós central
Estimulació cerebral no invasiva i neuroplasticitat
Monitorització intraoperatòria. Com minimitzar el risc de lesió d'estructures nervioses
Dolor. Es pot objectivar?

Seminaris:

Es realitzaran 4 seminaris d'1hora de durada amb presentació i discusió de casos clínics de cada àrea:

Seminari 1. EMG. Casos clínics (ex. S.Guillain-Barré, esclerosi lateral amiotròfica, miastènia gravis,...)

Seminari 2. EEG. Casos clínics (ex. epilepsia, neurocrítics, encefalopaties,...)

Seminari 3. Patologia del son. Casos clínics (ex.apnees del son, narcolèpsia, parasòmnies,...)

Seminari 4. Potencials evocats. Casos clínics (ex. esclerosi múltiple, neurinoma acústic, retinopaties,...)

Pràcticum assistencial sense directrius:

Es preveu l'assistència a pràctiques assistencials als diferents gabinets del servei de neurofisiologia 3 hores
diàries durant 5 dies (15h) per adquirir coneixements i habilitats en un context real.

Metodologia
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Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla
d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el
calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de
les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia
de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UUDDHH.

Per el present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell
de Facultat i de les UDH són:

Departament(s) responsable(s): Medicina

Responsable de Facultat: José Alvarez-Sabín josalvar@vhebron.net

Responsables UDH

Responsables UDHSP Responsables UDHVH Responsables UDGTiP Responsables UDHPT

Nuria Raguer Sanz

nraguer@vhebron.net

José Alvarez-Sabín

josalvar@vhebron.net

Metodologia docent general:

TIPOLOGIES DOCENTS DIRIGIDES: (~20% Teoria, practiques d'aula, pràctiques laboratori clínic,
seminaris de casos clínics, seminaris especialitzats i pràctiques clíniques assistencials)

Teoria (classes magistrals; tipologia TE). Mida de grup: grup de matrícula. Sessions programades 11 (1h
per sessió) amb el temari descrit

Seminaris de casos clínics (SCC, tipologia PCLI. Compren també les activitats d'aprenentatge basat en
problemes (ABP)). Mida de grup: 2-10 alumnes . Sessions programades: 4 sessions (1h per sessió) on els
alumnes, en grups reduïts, discutiran casos clínics tipus, sota la direcció d'un tutor.

TIPOLOGIES DOCENTS SUPERVISADES (~20-25%. Practicum asistencial sense directrius, pràctiques
supervisades, classes virtuals)

PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS.

Participació a pràctiques assistencials amb l'assistència als gabinets del servei de neurofisiologia clínica on
l'alumne podrà adquirir coneixements i habilitats en la realització de les proves neurofisiològiques en un
context real sota la supervisió directa dels professionals implicats. Durada de 3 hores diàries durant 5 dies
(15h). OBLIGATORIETAT d'assistència 1 dia (3h) i opcionalitat de la resta segons interès de l'alumnat.
Disponibilitat de professorat per fer aclariments i resoldre dubtes.

TREBALL AUTÒNOM(50-55% total 37,5-41,25 hores).

Lectura comprensiva de textos i articles, estudi i realització d'esquemes, resum i assimilació conceptual dels
continguts. Preparació de la prova d'avaluació teòrica de múltiples respostes. 41.25 hores.

AVALUACIÓ (5% total 3,75 hores):
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Requeriment imprescindible l'assistència al 70% de les classes teòriques i seminaris.

Participació i aprofitament de les pràctiques assistencials, com a mínim 1 dia.

Realització d'una prova final de resposta múltiple tipus test per garantir que s'hagin assolit els coneixements
bàsics.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 11 0,44 1, 4, 5, 6, 7, 8,

10, 12, 22, 23

Seminaris de casos clínics 4 0,16 13, 16, 24

Tipus: Supervisades

Pràcticum assistencial sense directrius (Assistència 3 hores cada dia als gabinets

de Neurofisiologia Clínica de la UDHVH durant 1 setmana (5 dies))

15 0,6 9, 14, 17, 18,

19, 20

Tipus: Autònomes

Lectura comprensiva de textos i articles, estudi i realització d'esquemes, resum i

assimilació conceptual dels continguts

41,25 1,65 2, 3, 11, 15, 21

Avaluació

Serà requisit necessari per aprovar l'assignatura l'assistència a un 70% de les classes teòriques i seminaris.

Els estudiants que no realitzin les proves d'avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No
avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l'assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència al 70% de les classes teòriques i

seminaris

40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16,

21, 22, 23, 24

Participació i aprofitament de les pràctiques

assistencials

20% 0 0 9, 14, 17, 18, 19, 20

Prova teòrica tipus test amb sistema de múltiples

respostes

40% 3,75 0,15 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 22, 23, 24

Bibliografia

- Manual de Neurofisiología Clínica. Jorge Iriarte Franco, Julio Artieda González-Granda. Editorial Médica
Panamericana, 2013. EAN: 9788498354386.
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- Aminoff's Electrodiagnosis in Clinical Neurology. Michael J Aminoff. Sixth edition. Elsevier Saunders, 2012.
ISBN: 978-1-4557-0308-1

Enllaços d'interès:

- American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine. https://www.aanem.org/Home

- International Federation of Clinical Neurophysiology. http://www.ifcn.info

- Peripheral Nerve Society. http://www.pnsociety.com

- American Academy of Sleep Medicine. Setting Standards & Promoting Excellence in Sleep Medicine. 
http://www.aasmnet.org
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