Diploma Acreditatiu de Capacitació
en Medicina en Sinologia i Patologia Mamària
TAULA DE BAREMS
Es podrà acreditar que un metge disposa dels coneixements mínims per considerar-se sinòleg acreditat
pel Col·legi de Metges de Barcelona, quan aconsegueixi tenir 55 punts o més en aquesta escala de barems i pertanyi a la Secció Col·legial de Sinologia i Patologia Mamària:
Màxim
35p.

Formació
continuada (A.2)

Formació
bàsica (A.1)

1 Formació bàsica
1.1 Màster Universitari en Sinologia i Patologia Mamària1.

20

1.2 Títol d’especialista en la multidisciplinarietat relacionada amb la Sinologia: patòlegs, radiòlegs, ginecòlegs, cirurgians generals, oncòlegs i cirurgians plàstics.

10

1.3 Altres programes universitaris de postgrau, que siguin total o parcialment equivalents als programes dels màsters esmentats o d’altres Universitats o Col·legis
de Metges o Institucions Oficial. Màxim 25 punts. Punts per hora.

0,1

1.4 Que segueixi altres programes no contemplats en el punt anterior però que una
vegada revisats tècnicament per la Comissió puguin considerar-se equiparables
als consensuats.Màxim 20 punts. Punts per hora.

0,05

2 Cursos, jornades de formació mèdica especialitzada, congressos, simposis, etc. en Sinologia i Patologia Mamària.

Màxim
20p.

2.1 Acreditats 2. Punts per crèdit.

1

2.2 No acreditats. Màxim 10 punts. Punts per hora.

0,05

-1-

Treball (B)

3 Exercici professional demostrat com a metge que practica de forma habitual la Sinologia i que pertany a una Unitat de Patologia Mamària (UPM).
3.1 Si la UPM està acreditada per una Societat Científica3. Punts per any.

2

3.2 Si la UPM no està acreditada. Punts per any.

1

Docència (C)

4 Docència en formació oficialment acreditada en Sinologia i Patologia Mamària, en cursos per a metges:

Ponències
i comunicacions (D)

Màxim
25p.

Màxim
20p.

4.1 De programa consensuat (universitari, oficial) o equiparable al consensuat per
la Comissió.

0,1

4.2 De programa no consensuat a professionals sanitaris.
Màxim pel total d’activitats: 10 punts. Punts per hora.

0,025

5 Ponent a comunicacions, ponències, taules rodones... relacionats amb la Sinologia i
Patologia Mamària:

Màxim
10p.

5.1 Ponències i taules rodones a congressos, jornades o reunions (primer signant).

1

5.2 Pòster o comunicacions a congressos, jornades o reunions (primer signant).

0,5

5.3 Altres signants de ponències i comunicacions.

0,2

6 Publicacions relacionades amb Sinologia i Patologia Mamària:

Màxim
10p.

6.1 Llibres:
6.1.2 Com a autor únic.

Publicacions (E)

6.1.2 Com a autor principal o com a coautor.

6
4

6.2 Autor d’un capítol de llibre.

1

6.3 Publicacions originals en revistes d’investigació, editorials. Per aticle.

0,5

6.4 Altres publicacions, cartes i comentaris a revistes.

0,05
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Altres (F)

7 Altres mèrits acadèmics a valorar lliurement per la Comissió, relacionats amb Sinologia
i Patologia Mamària:

Màxim
10p.

7.1 Tesis doctorals.

10

7.2 Col·laboracions en tesis doctorals.

1

7.3 Projectes d’investigació elaborats.

3

7.4 Organització de congressos, simposis, jornades, cursos, etc.

5

7.5 Altres mèrits que la Comissió valori.

de 0 a

10

1

Màster per la Universitat de Barcelona i Màster per la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Madrid, o altres universitats que
siguin reconegudes.

2

Els crèdits s’hauran d’haver obtingut a través de la SEAFORMEC, el Consell Català de Formació Mèdica Continuada (CCFMC), la Comissió
de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salud (CFSNS), o bé a través d’altres sistemes formals acreditadors reconeguts per la
Comissió d’Acreditació en Sinologia i Patologia Mamària del COMB.

3

L’acreditació d’una UPM per la Sociedad Española de Sinología y Patología Mamaria té una puntuació més alta, doncs implica que ha
seguit un control de qualitat i disposa dels mitjans necessaris per al desenvolupament de la seva tasca. El certificat de pertinença a una
UPM serà signat pel responsable o cap i per la direcció mèdica del centre.
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