
orientacion s de la política comercial. _ El Ier rus.
- El pla quinqeennal. _ L 'intent empiric de transo
fonnaci6 econó mica deis EE. UU. _ Els regims
corporatius. _ El necsodalísme,

Morfologia del capitalisme.- Prof. ANrONI MOLES
C AUBET.

Fe nómens que der iven del capita1isme en les seves di
verses fases. Crisis del seu desenvolapament i assaig
de superacié,

La direcció política de l'economia moderna.-Prof.
MANUEL SÁNCHEZ S ARTO.

Problemes ecccó mtcs de l'Eslat totalitari.
I ntervencionisme d'Estat.
Autonomía económica i nacicnalisms,

L'etiologia deis dellctes soclals i polities.-Prof.
LLUÍS JIMÉNEZ DE A SÚA.

CONFERENCIES

LLUÍS N I COLAU D 'OLw ER, GABRIEL ALOMAR,

SALVADOR DE M ADARIAGA, l OAN E STEL RICH,

M A1.'UEL SERRA 1 M ORET, A . R OVIRA 1 VIRGII.I,

M. VIDAL 1 G UAll.DIOLA i ] OAQUU4 XIRAU.
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INSCRlPCIONS

La inscri pció al a estudia de Llicenciat ura de la Facul

tat de Dret sera lela globalment i importara dues-eenies
pesssetes cada suy academ ic, eiguin els que siguin els cur
sos al s quals s'inscrigui I'alumne.

• • •

El preu d' inscripció els Seminaris de la Facultat sera
de quaranta pessetes per als treballs -normals d'investígaci é
i d"estudi .

Els preus d'inscripció als cursets que organitzin el!
diversos Seminaris seran publicats oportunamenl junt amb
J'anunci deis curaos.

• • •

Els qui no siguin nlumnea deis estudis de Llicencialura
pagaran per llu r ínecr tpc¡ é quaro sua pessetes si es t raeta

d'un cura complet, i oínt si es tra cta de cursos monogr é
fics de menys de vin t llícons.
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FACULTAT
DE
MEDICINA

Organismes de Govern
Doeents
Organitzaeió d' Estudis
Pla mode!. Esqu ema
Proves del .període pre-

paratori
Proves deIs Grups
Proves d'aptitud pro

fessional
Alumnes interns i Met

ges de Guardia
Programa de Cursos
Inscripcions





DEGÁ

J oaquim Trias

SECRETARI

Jesús M. Bellido

cmUSSIÓ EXECUTIVA

Joaquim Trias

Jesús M. Bellido
Ángel A. Fe rrer Cagigal

Vicenc Car ulla
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DOCENT5

J osep Alsina Bofill.- Ajudant
C LÍNICA .,EDlCA

Aragó. 249. Teléfon 73985

Agusti Arncll Sans.-Ajudant
C LÍ NICA MEDICA

Cor15 Catal anes, 563. Teleíon 30568

Ernili Andrade.-Ajudant íliure
C Ú NICA MEDICA

Hospital de la Sta. Creu i Sto Pau

Antoni Armengol.-Ajudant
BIOQuíMICA

Iiossellé , 255. Tel élon 72275

Joaquim Arumí Fargas.- Ajudant
OFT., U IOLOGU.

Aragó, 316. TelCfon 22841

Ign asi Barraquer. - Professor lliure, Hospital de
la Sta. ere.u i Sto Puu

O FT ALIIW LOCI A

Ronda de Sant Pere, 3. Teléfon 12221

J esep 1\1" Bartrin a.-Professor num erari
CLÍNI CA QUIR ÚRGICA

Pesselg de Gracia, 44. Teleron 13331

Jesús l\J. Relli<lo .-Prole s.~or numemri
F ISJOI.O CI A 1 F ARMACOLOCIA EX PERIMENTAL

Emancipa ció, 32. Teléfon 75678



Francesc Bergós Rihalta.-Ajudanl
A.~ATOm..4.

Consell de Cent, 377. Telefcn 15290

Joan Bo6.Il DeuIolell.-Professor auxiliar temporal
FISIOLOGlA

Sepíim ánia, 56

Pere CalafeJl.-Ajudunl Iliure
P EDI.4.TRIA

Hospital de la Sta. Creu ¡ SI. Pau

Llu ís Callís Farriok-Professor auxiliar temporal
A t'i.4.TOMIA PATOLOClCA

Rambla del Prat, 7. Teléfon 78941

Pere Campe .TlIncos3.-Ajudant
CLÍN ICA MEDI CA

París, 165. Telelon 73030

Caries Cardenal de Salas.-A judant
F ARU ACOLOGlA

Pesseig de Gracia, 132. Teléfon 77619

Hossend Carrasco Formiguera.-Professor agreKal
~fAL.UTIE.S DE U NUTR ICIÓ

P laló, 1. Telefon 71425

Pan Cartanya.-Ajudant
MICROBIOLOGIA

Avinguda del 14 d'Abril , 313

Unís Caru lla.- Ajudant
O RSTETR íeL4.

L1úria, 116. TelH ol! 71264

Vleenc Can illa Hiera.- Profcssor ap,regat
TERAPEUT IC A F ísICA

Córeega, 285. 'I eleíon 75452
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.losep Casanovas Carnicer.-Ajudant
OFT.-\LMOLOCa

Vergara, 3. Teléfon 113;2

:\Jot lest Casanovas Viader.- Ajur/ant
SIFlLOGR .UU 1 D ER.\I ATOLOCIA

Bru c, 23. Teleron 25103

L1ttí~ Celis Pujol.-Professor agregat
PrlO l' EDEUTICA CLí.-.ICA

Rambla de Catalunra, 71. Teleron 74279

loan Cod in a.-Profes.~or auxiliar t<''''/K"lral
CÚIli ICA ~I EI)lCA

Elatis, 92. TelHon 7122-J.

Víctor Conill.-Professor agregat. Catedriu íc pro
ced(·nt de la Unirersimt de Santiago

GlSr.COLOCI_-\

Peeeeig de Gracia, 46. Telefon 13333

Manuel Corachán.-Professor lliure. Hospital de
la Sta. Creu i St . Pan

CLÍJ\' ICA QL'IRÚRGICA

Muntaner , 323. TelCfon 72213

Cr'istian Cortes.-Ajudant
F.-\R~IAcoLOCn

Diputació, 273. TelHon 13251

l oan Cuatrecasas.-Professor agregat. procedent de
/t, Universitat de Serillo

CLi.-.I CA 1oIE:DIn.

Bruc, ISO. TelHon 81333

Franceso Dornénceh Aleina. - Pro[essor auxiliar
tem.poml

CLÍNI CA QUIRÚRGICA

Rambla de Catalunya, 97. TelHon 75011



Pere Domingo.-Professor agres"t
J[¡CROBIOLOCIA

Salmer ón, 30. Teléíon 74814

Francesc E~querdo.-Professor Iliure, Hospital de
In Sta. Crell i Sant Pau

C LÍNI CA MEDIC A

Provenca, 2 1-7

Enrio Fcmé ndez PeIli.' cl'.- Ajud(mt
PROPEDEUTICA

Cor15 Catalanes, 574. Teleíon 32212

Vicenc Ferr ándie Senante.-Ajudant
CÚ:-lICA QUlR ÚRCI C.4

~allorca, 305. Teléion 7892-1.

ÁnJ!:f'1 A. Ferrer Cagi:tal.-Professor nnmerari
H fSTO LOCU 1 A NATo)IB. PATOLOcICA

Muntener, 190. Teléfon 74411

Didac Fe rre r Fernándcz. - Professor auxiliar tem
poral

H ISTO LOCIA

Passeig de GrBeia, 100

Fra nce sc Ferrer SoJer\' icens..- P ro/essor numerari
C LÍNICA lIIEDICA

Corts Catalanes. 69·(.

Albert Foleh Pi.-Ajudant
J h L\LTI ES DE 1..\ :"iUTRICIÓ

Rceeell ó, 203. TeIefon 79585

.loscp Fo ntanet Petit.- A judant
C LÍ NICA QUI RÚRGICA

Pl eca de Manuel Azaña, 1 bis. Telefon 20006

.l oaquim Fuste r Pom ar.- Ajudant
MEDICINA LEGAr.

Mallorca, 2.1/, bis. Teléícn 72179
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Valencia. 333. Telefon 782711

Va!¡\ncia, 288. TelCfon 74. 122

._-- - - ,
Salvador Gil V ernel.-Pro/es$or numernri
UROLOCJA

Pesseig de Gracia. 79. Teléfon 77056

Avinguda del 14 d'Abril , 399. 'Iel éfon 78087

Josen Gómez Márquez.- Profcs:mr íl ínre, lIospirol
del Sagrnt Cor

OFTAI.1<IOLOGIA

Mer t¡ Garriga Roca.- Ajlldant
G INECOLOGIA

Enric Granados, 45

Ll úr¡e, 24

Pelar a, 9. Teleron 14221

An ton i Griñó Garriga.-Ajudnnt
F ISIOLOCIA GENER.4.L

Ausias March, 3-t, Tel éfon 52048

Lluls Gubern SaJ isach~.-Ajudant

Paror.ocn C LÍXI C.4. Q mRÚRGICA

Mallor ca, 235. Teléfon 76208

Fran ceso Jimeno V idaJ.-A jlldant
CLÍNIC." QUIRÚRGICA

Valencia. 337. TelCfon 81958

Francesc Lader-ía Caldentev.- A iudont
F ISIOI .OCIA P ."TOLÓGJCA • •

Pere l\fa rtínez García.-Professor Iliure. Hospit al
de la Sta . CrPlI i SI. Pnu

PEDI .4.TRI A

Joen Llnclr Caralps.-Ajudant
ANA TOMIA

Ferran Martore l! Otzet.-i1judant
TERUEUTICA Q UIRÚRGICA
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Emil! Mira.-Professor agregar
P SIQUlATRIA

Rambla de Catalunya, 121. Teleíon 72888

Josep .Mon tgu ió Font.- Ajuaant
F ISIOPATOLOCIA

Pablo Iglesias. 12

Antoni Morales Lloren s. - Professor auxiliar nu·
meran

CmURGIA

Pessatgc de la Concepció, 14. Teleíon 78428

Jacint Muñoz Arhat.-Professor auxiliar temporal
OnSTETItÍCIA

Provenca, zoa. Telefon 73512

Fosep l\e Mufioz Arbat.-A judant
CLíNICA QUIRÚRGICA

Provenca, 268. Teleíon 73512

Pere Nubiola.- Professor numerari
OnSTETRÍcIA

Avinguda del 14 d'Abril, 430. TelHon 77562

Francesc Orts Ll orea. - Professor encarregal de
curs

A :oiATOMIA

Agusti Pedro Pons.-Professor numeran
CLfNICA m iCA

Mallorca, 293. Telefon 77839

Henet Perpinyá Rohert.-Professor auxiliar
CLÍNICA MEDICA

Dlputeci ó. 278. Telillon 19·130

An ton i Peyrí Ro~nmora.-Professor auxiliar
D ERMATOLOGIA 1 SIFILOGRAFIA

Proven~a, 293. TelCfon 78224
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J aume Peyrí. -Professor numerari
D ERMATOLOGIA 1 S IFlLOCARFU

Aragó, 270. Teléíon 18680

.laume Pi Figueras.- Ajudant Iliure. llospital de
la Sta. Creu i S to Pau

CLÍNICA QUIRÚRGICA

Mallorca, 302. Tel éfon 75976

August Pi Sunyer.-Professor numemri
F ISIOLOCIA

Amadeu Vives, 3. Telefon 15343

Cesar Pi-Sunyer Baro.-Ajudant
B IOQuíMICA

Amadeu Vives, 3. Teléíon 15343

.lnume Pi-Sunyer Ba)"o.-Professor auxiliar tem
poral

F ISlOl.OGIA

Amadeu Vives, 3. 'Ielefon 15343

Hartomeu Pla Maj6.- Ajudant
A NATO MIA

Aragó, 45

Isidre puJit.-Professor encarregat de curs
F ÍSICA JotE:OIC.4.

Aragó, 219

Eduard Pon s Tortell a.-Professor auxiliar tempo
ral

ANATOMIA

VilIarroel, 157

Eduard Pon Pradell.- Ajudant Iliure. Hospital de
la Sta. Creu i St. Pau

P EDIATRIA
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Joan Prim.- AjlUlant Ili ure, llospital de la Santa
Creu i Sant Pan

CÚ~ICA QUIRÚRGI C-4.

Salmerón, 47. Telefon 72041

J oan Puig Suretla.-Professor agregar
T ERAP ElJTIC.4. QUIRÚRGICA

Muruener, 425. Tel éfon 71325

J0811 Raba ssa.-A judant Ilinre. llospital de la San
ta Creu i Sant Pau

CLÍ~ICA QUlRÚRGIC_4.

Avingud a del Tibidabo, 2 (clín ica)

Faume Hevent ós Pijoan.-Ajudant
F ISIOLÓCIA

Car ril , 103. Tele íon 75556

Jacint Reventós.-Profe.~sor Ilíurc. Hospital de la
Santa Creu i Sunt Pnu

T ISIOLOGIA

Cesp, 39. TelCfon 14515

Enrie Hibas h ern.-Ajudanl lliure, Hospital de la
Sta. Creu i SI . PUIl

CÚNICA QUIRÚRCIC.4.

Avinguda Espese, 3. TelHon 79565

Enrie Ribas i Riha s.-Profe.'i.'ior lliure. Hospital de
la Sta. Creu i StoPan

CLíNICA QtrIR ÚRCI CA

Avinguda Espese, 3. Teléfon 71151

Joscp l\I: Roca de Vin)'ak-Ajudanl
OTO.RINO-LARINGOLOGIA

L1úria, 108. Tele íon 79804

Her -ldarm¡ Rodríguez Arias.-Profe ssor agregat
NEUROLOGIA

Via Augusta, 61. Telefoll 71211

271



272

Alfred Rocha.-Ajlldant ll íure. Hospital de la San .
ta Creu i Sant Pou

CÚNICA MEDICA

Mall orca, 271. Teleíon 71031

Menue! Saforcada.-Pro/essor numerari
Ah :O ICI!'1A LECAL

:Aasseig del Triomf, i

.Iosep lH: Sala Ginabreda.-Ajudant
P EDIAT RU,

Bruc, 51. Teleíon 12335

Joen Sala Roig.-Ajudant
C Ú!'1ICA )fEDICA

Llúria, 104-. Teleíon 724-16

Fruncesc Salamero CastriJIón.-Ajudant
C LíNICA QUIRÚ RGICA

Easp, 76

Miquel Sales Vázquez.- A judant
M EDICINA T.RCAL

Corts Catalanes, 529. Teléfcn 35256

Antoni Salvat Nan rro.- Professor numerari
H IGIENE I S ANITAT

Valencia. 232. Teleíon 80939

Ángel Sanchiz.- Ajudant
TERAPEUTI CA FÍSICA

Muntaner, 421. Telefon 71425

Ram on Sarró Burhano.-Ajudant
P SIQUIATRIA

Aribau, 171. Teléfon 80322

Llule Sayé.- Pro/e ssor agregat
T ISIOLOClA

Mallorca, 489. TelHon 72131
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Tomas Seix Miralta.- Ajudant
T rSIOLOClA

Mallorca, 305. Telefoll 75312

Lluls Señé Medan.-Professor auxiliar temporal
ÜTO.RINO-l.A1lINCO LOCIA

Avinguda del 14 d'Abril, 478. Teléfon 77600

Francese Serrall ach Julia.- Ajudant
UROLOC f..\.

Balmes, 250. Telefon 79073

J oaep :M." Simarro Pl1ig.-Ajudant
C Lí NICA. MEDICA

Ramb1a de Catalunya, 121

CarIes Soler Dopff.-Ajudant
HIGIENE 1 SANl TAT

Valencia, 282. Teleron 71900

Maria Soria.-Profes.~o,. numeran
OFTAUIOLOClA

Aragó, 316. Telefon 22841

Miixim E. Soriano.-Professor auxiliar temporal
CÚ:oi¡CA MEDICA

Brue, 87. TelefOll 79817

Jaume Sunyer Pi.-Ajudant
M ICROBlO LOCIA.

Salmeron, 45. Telefon 74048

Ra mon Surinyach Oller.-A judant
P ROPE DEUTICA CÚ NI CA

Passeig de Gracia, 108. Teleron 73779

J oen Surós Forns.-Ajudant
C Ú NICA MEDICA.

Valencia, 207. Teleían 74973
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Pete T arrés.-Ajudant ll íure. Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau

CLí:'iICA MEDICA

Coya, 20, Ir., 2.-

Manuel Tanre.-Professor numeran
A NATOMIA

Balmes, 106. Telelon 78308

Francesc T errades.-Professor auxiliar n umerari
CINECOLOGIA

Ronda de Sant Pere, 13. Teléfon 17637

.lcsep Terraza l\Jartorell.- Ajudant
FfSICA MEDICA

Corts Catalanes, 489. Teléfon 33643

Edua n l Tolosa.-Ajlldant
NEUROLOC IA

Londres, 188. Tel,Han 75510

Llnís Torres Martí. - Ajudant
P EDIATRIA

P aescig del Trioml, G. Teleíon 51260

Alrona Trias l\laxencs.- Ajlldant
PEDIATR IA

Diputació, 305. Telefon 73990

Antoni Trias.-Profes,~or numerari
C ÚNICA QUIRÚRG ICA

Consell de Cenl, 333. Teléíon 20672

.loaqulm Tri as.-Profe.~.mr numemri
CLfN"ICA QUlR ÚRGICA

Pesseig de Gracia, 101. Teleton 75085

Josep T rueta .-Ajudant ílí ure
C LfNTCA QUIRÚ RGICA

París, 206. Teleron 74474



Josep Usua.-Ajudant
CLV;TCA QUl RÚRGIC.-\

Valencia, 355

Antoni Valls Conforto.- AjlUlant
MICROBIOLOCIA

P roven- a, 293. Telcfoll 76944·

Gregori Vida l Jordana.- Professor numerari
PEDIATR TA

Passeig de Gracia, 99. Teléfon 70001

lIIiquel Vilar Vidal.-Professor auxiliar temporal
AN'.-\TOMIA

Consell de Cent, 346. Tel éfcn 2111S

Salvador Vinsa.-Professor auxiliar temporal
AriATOlIU

Corts Catalanes, 622

Frederic Yáñez Caro.- Ajudant
OBSTETRfcl A

Liúr¡a, 85

275





OHGANITZACIó D'ESTUDlS

l.- La Facul tar de Medicina té per finalitat

a) la formació cultural dels seus estudia nte.
b ) la preparaeió efectiva dels futura profcseio

nals.
e) la formaci ó dels eepecialistes, la solvencia

neis quaIs la Faculta! acre ditara per mitj á
deis cert ificats cor responents.

d ) la investlgeci é científica i la formaeió de
nous Invesrige dors. i

e) la preslació deis seus mitj ans pedag ógics i
pr áctics, i la seva coHahoració a 1~ escolea
professicnal s dir ectament relacionarles amb la
~fed ic ina . (Escales d'Ddontologie, d' Inferme
res, Llevadores, etc.}.

2.-La Facuhal preparara per a obtenir els titols de Ll icen
ei:¡t i Doct or en Medi cin a i ner a obtenir certifieats d'es
pecia lista en alguna de les dir eceions de la Medicina que
es cursen a la Facultat .

El titol de Llicenciac ro ;"Ierocina tind rá car ácter
pr ofessional. Els estudia neceeearis per a ohtenir. lo eem
porten una part de [ormaoié cient ífica medica i una part
de preparació prolessional .

El titol de Doctor en Medicina ser á concedit a qui
demostrl haver treballat amb rigor científic sobre ternes
¡le Medicin a mitjenqsn t la presentac ió d'un e Memoria o
teeí doctoral.
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Ele certificets d' eepecialista serán lliu rats ale Llicen
ciats en Medicina que hagin treba lla! en el! servéis do
cents que dirigeix¡ un pro fcssor de l'cepecialitat corres
ponen¡ i q ue oresen tín una tes¡ o ~fe llloria sob re mate 
rice relecionades amb ella.

I. - ESTUDlS DE LLICENCIATURA

3.- EI" estudia de L1iceneiatura en Medicina es dividirán,
normalment, en dos periodes : un primer períodc, a CR'

senyrrmenfs b as i c s i un segon, periodc, ti'ensenv amcnts
c l í n i c s ,

Aquests es tud is, propia de la Facu lrat {le Medicina,
ani ran prccedi ts d'un pe-iode prepe re tor l que cald r á cur
sar a la Fncult nt de Cieneies.

4.- Les materies del període preparator i cursar a la Facultat
de C¡¿~neies se ran

Física,
Química,
Biología,
Compl emente de Matem átiqucs aplicsd es a la Dio

logia,
Fil osofia (Fac ultat de Filosofia i Lletres i Pedago

gis ) .

S.-Els estudis biuics comprendran eom a minim les següents
disci pjines ;

An atomia descript iva i Mpografica.- Estudi anat ó
míe mac roscópic de I'organisme huma, descri priu i to
pogr áfic, amb exercicls de dissecci ó i de peces de Museu.
Estudí de radiografíes normals.

Em briologia i tt>ralologia.- Estudi de I'Embriologia
descri ptiva, normal i patol ógica. amb practiques de la
seva técnica histol ógica.

lI istologia normal.-útudi deis teixits i de l'snato-
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mia microscópica deis órgans. Eetudi i practica de la
técnica histol ógica. Exercicis pr éctics.

Fisiologia general.~Fisiologia ceHular i deis teixits
diferenciats. T éenica fisiológica nmb exercicis pr éctice.

Fieiologio humana.-Estudi de les Iuncions deis oro
gens , aperells i aistemcs, amb [es ap licacions de la Fisio
logia a la Medicina . Eoneixements de les tecniq ues ex
perimentele. Exercicis pr éctics.

Bioquímica. - Coneixemenls de les técniques quiml
co-fisiques, eplicedes a la Biologia i a la ~fedicina. Co
neixements de les especies quimiques pr incipale que són
cstudia des en Bioquímica i de lIurs reacclons caracteris
tiques. Mecanismes bioquimics. Exercicis práctics.

Física npliceda a la Medicina .- Coneix<'ments de les
tecniq ues físiqucs apllcades a l'Exploració i a la Tere
péutica, amb exercicis pr éctice.

Anatomia pm oliJgica. - Estud¡ deis processos morbo
sos i Ilurs lcsions amb practiques d' aut ópsles clín iques
histopatológiques. Preparació de peces anatc mo-petol ógi
queso Diagn óstica his topatol ógice de les lesione.

Microbiologia i Para.S1iologia .-Estudi de les espé
cies botániques i eoológlquee pat ógenes. Llur ca racterit
saci ó. técniques, sembres i cultius, coloracions, reacc iona
d'immunitat. Exereieis pr éctics.

Fisiopotologio i Medicina experimental. - Causes de
malalt¡a. Estudi fonamental de I'alteració de les Iuncions,
Derivacions simptomatológiquee. Medicin a experimen tal.
Practiques c1íniques i de laboratori.

Farmacologia.-Estu di de les drogues i llurs accione,
Técniques ter apeutiques mediques . Exereicis prá ctics. No
cions elementale sobre I'art de receptar.

6.-Els estudis del periode clínic comprendran, com a mínim ,
les disciplines següen ts :

Propediusica clínica. - Iniciació clínica i clínica de
símp tomee. T écniques expl orat óries c1íniques i de labo
rato ri.

Patologia i Clínica rnMiqu es .- Estudi de les malahies
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internes. Eríologie, Patogenia, Anatomia petcl ógica. Simp
tomat ologi e, diegn óetic, pron ósti c, profi lax ¡ i trectement .

Posología i Clínica quirúrA'iqueJ-E.«ludi deis processos
quirúrgica deis sistemes i deIs órga ns. amb nocions de I~

técniques terapéutiques ep licades a la cirurgia. Practiques
hreus al laborator¡ de cirurgíe experimental.

Ob.stetrícia.- Estudi Iisiol égic i fieiopatolégic de les
funcions genitals femenines, Diagn óst¡c i ter apéutica obs
t étr -i ca, A!'ollistencia als parts normnls i dist ócice. Puerperio

Ginecologia.-Esludi deis processos rnés Ireqiients en
l'espeeial ítat amb carácter d' iniciació i d'assistenci a ale
casos d'urgéncia.

P5iquiaJ fia.-Nod om de Peicolcgie, Estudi de la 51'
miótica. Iniciaeió a la Terapéuti ca psiquiátrica.

PediaJria .- Esludi de la petologia de la primera in
fancia i deis processos interna de la segon a.

Derm~ologia i venefeologia.-Estudi e1inic, anatomo
petclóg¡c i ter apéutica dels proc~sos veneris i dels der
metol ógics.

Oftalmologia.-Estudi dels processos més íreqüente en
Fespecia litat, amb car ácter d'inici ació i d'assisténcia als
casos d'urgencie.

Oto-rino-Iaringologia.- Igual que l'especialitet ente
rior,

Higiene i Sanit at .- Iniciació als estudis de la sanitat ·
públi ca, Profilaxi de les malalties infeccioses. Higiene pri
vada.

Medicina lcgal .- Ini ciació els seus estudia. Deures del
metge.

Abans d'ecabar el període clínic I'alumne hsurá d'es
collir una eJpecialitat nova de les diserses que la Facultat
organitzara cada aDY. Les que actualment ofereix aIs alum
nes són

Ferepeutica física,
Terepeut ica quirúrgica,
Tisiologla,
Neurologia,
Urologia,
Malalt ies de la nutrici é.



A més, abans d'acabar el peri ode clín íc, I'alumne baur á
d'assisti r igualment a Un curs d'am pliació de que lsevc l
de les discipl ines d'equ est periode [a cursedes elemental
ment, excepte la Patologia Medica i la Quirúrgica. L'alum
ne la triara lliure ment.

1I.-DOCTORAT

7.- 0btingut el gran de Lllcenciat, la Facultat, prevIa l'aprc
vació d'una tesi, confe ri r á el grau de Doctor.

Per a obtenir aquest l!rau sera necessari tr ebaIlar,
almenys durant un any, sota la direeció del pro íeeeor que
l'aspirant design¡ i la Facu ltar aprovi , després de l'in
forme d'una comis si ó nomena da pel Dea á. El pr oíessor
podr é no aeceptar la direcció de la tes¡ si l'a spirant no
té, a judici seu, la pr eparació índi ,..pensable.

Ele treballa que l'uepirant haur á de reali tzar, d'eccrd
amb el Director de la tesi, pod- an ésser r Lecturee, as
sistencia a cursos , tr eballs d' investigació, viatges, etc., en
relació amb la materi a de la tes¡ i amb la necessitat de
completa r la preparació del candidato

Autor itzada la prese nteci ó de la tes¡ pel seu Director.
sera jut jada per un Tribunal de cinc profeeeors, entre ele
euals tembé figurara el Director. Aqueste professors podran
pert ányer a aItres Facultats i ádhuc a altres Unívereítete.
El Tr ibunal podrá discutir la tes¡ amb el candidat i pro
posar-Ji les proves que cregui oportunes per tal de ce 
neixer la eeva fonnaeió i el fonament científic del tr eball
presentar.

1lJ.-E5TUDl5 1 CERTIFICAT5 D'E5PECIALITAT5

B.- La Facu ltat cstablir á, prev¡ l' informe dele Professors res
pectius, les bases de tr ehaIl, durada d'aquest, asslet éncíe
a cursos superíors o moncgr éfics i altree condicione in
dispensables per a obtenír el certi ficat d'especiel ista,
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IV.-ORGA1\ITZACIÓ DELS ESTUDlS . - ESCOLARITAT.
PROVES

9.- Duranl el mes de juny de cada any la Facnltat anunciara
els seus plans d'cst udis pcr a I' any ncadcmic següent i
Iar á constar en l'e smentnt an unci l'horar¡ de les classes
i els noma deis professors que hagin de donar -les.

IO.- Els alumnes podean inscriure's en les disciplines necee
sa r ifOS ne r a la Ll ice ncial ura per l' ord re i en la fo r ma. que
prclereixin. Caldr á, pero, tenir en compte les limitacions
sc,güen ls: a ) n o nodran inscri ure' s am b efectos acad émics
a les matérles del pez- iode basic ele alumnes que no hagin
obtingut el certifica! d 'ass isténcia corresponent a totes les
ma te r ies del pe riode prepa rat or i ; h l per 18 ¡n""..jll re' s IImh
efectes academics 11 les materies del període clinie caldni
que l' elumne hagi obtingut la queiificeci ó d'admc s en les
PfOV f'!< tlel.. j!"rup" A i B i que no l¡ manqu¡ - I certificat
d'a ssist éncia de més d'u nn mater ia del grup C.

ll.-Per bé que eh! el umnee geudi ran de la lli bertal que s'es
tableix en I'a rticle anterior. la Facultar publicar á cada
an}' un ple d'estudis que recoma nar é als alumnes com a
model m és convenient . En aquest pla sera evitat que la
permanencia dels alumnes a la Facul tar excedeixi de eis
hores di áries.

12.- L'ensenyament de tet es les disciplines del per iode de Lli
cenciatura compren necessártament tr es tipue d'exercicis,
que corresponen a altres lantes funcions que ca l que siguin
ateses pel professor corresponent. Per tant, ele professors
que tinguin confiada la res ponsabil itat de l'ensenyament
de cada una de If';S discip lines norm als del període de
Llicenciatura hauran de complir les obligacions següents:

a) organitzar els seua servéis clínics - de laborator¡
o del tipus q ue sigui opcrt ú, segons la disciplina corres-
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ponent - de tal manera que cls alumnes prescncun eh
treballs pr ácfios que no puguin realítzar personalment en
el nombre i forma que tecnicament es consider] necessari o

h) orgenitznr la labor deis alumnes de tal manera
que puguin realitzar ¡repetir personalment el mé!! gran
nombre possible de treballa práctics per a llur millar in
Iorma ció i eficacia técnica,

Per a aqu estes Iuncions és nee essar¡ establir una estro 
la coblab or ació amb pis Aiudant -. une h an ..Je ten ir ur rr
perticipeci ó intensa cn I~ lasques diáries de l'ensenya
mcnt. i man lenir un contacte immediat i constant amb el
grup d'alumnes que ele siguin eonfiats.

e] professar confere"cie., magistrals, en nombre d'un a
a tres cada eetm ar m {segons les exígéncies de la d iscipl i
na i el tempe disponible ), que tinguin ear áoter de einteei.
de eompilaei6 o d' or ientaci6 sobre q üestions d'uctu alhat
sense perdre ma¡ el sentit elemental propi deis estudie
de Lli cenciatura . Es proc urara illustr ar sempre aquestes
conferencies amb el méxim nombre de documenta Ipre
paracions, radiograñes, Ictografies, esquemes, lúslorie!,
etc.} i es donara en lotes una eficac or ientació biblio
gráfica .

13.- EI5 professors numera rts i egregats, a més de I'ensenye
menl corresponenl a la LJicenciatura, professeren cada
any un o diversos cursos de perjecc ionoment o QITIpliació
dedicats als qui ja siguin metges o als alumnes que ele
geixin ll ur discipl ina per a ampliaci ó d'estudis en el pe'
rí odl:' de Ll ieencie tura. segon! el que es' dispose en aq uesta
Or!{anilzació d'Estudís, El! professcr« n ume raris, els
earesete, els encarregats de cura i els lli ures esteran tam
b é obligare a di rigir" i or ien ta r els aspirante al Doctorar
en els tr eballa d' investigeci ó necessaris per a l' obtencié
del titol de Doctor .

A m és, podran proíeseer o b é organitzar ele cursos
super iors o monogrñfics que creguín d'in teree.

14.- L'any academic podr é éeeer distribuñ en tr imestres, i
als efecles de la durada de l'escolar itat les disciplin es
es dividiran en

283



28·1

I5.-EI minim d'escolaritat cxigit pels estudia de la Facult at
de Medicina és de sis unye. L' escolar itat mínima corres
ponent al període preperator¡ que cal cursar a la Facultat
de Eiencies ée d'un any .

"Disciplines llargues" , 120 lli ccns.
" De durada mitjana", 60 tIi~on !l .

"Curtes" , compredee també pel nombre de lli -

,)
b l
c ]

~ons.

JJinlee d'n quests tipus (le durada, la Fncultat podr á acor 
dar modificacions. El nombre de Ilil;;ons de cada ma teria
fixat per la Facul tat haur á de complir-se Iorcosament, i
només podr á modifica r-lo un ahrc acord de la Facult at.

16.- Per 11 pode r-se sotmetre nls ex ámens deis gr upa ante rior 
ment esment uts sera necessari haver complert l'asslst én
cia mínima corresponenr a cada una de les matéries in
closes al grupo Aquesta assistencia heur á d' ésser acredi
lada per mitia del certificet del professor que tingui de
l'cnscnyament de cada disc ipline .

Per a obtenir del pr ofessor co rresooncn t nnuest certi
ficat no n'h i haurá prou amb la simple ass istenci:l de
I'al umne al serve¡ docent o a la ca tedra, ans caldeé que
I'alnmne bag¡ realitzat els treballs pré ctics exigits pe}

profeseor,
A aquest eíecte el professor , aha ns de comenea r el

curs, anunciara per escrit els tr ebal la que sen o exigits
nls alnmnes, programa de t rebai ] que ha ur á d'ésn"r
previament revisat per la Junta de Facult at. Quan el pro
fesser no cregu i convenient estendre el certifica l, l 'al um
ne hau r á de repetir el cun o

En equelles discipl ines especialitzedes que no han d'és 
ser objecte d'ex ámens de grnp, 1"15 cert ificats que els pro 
Iesscrs donaran ala alumnes acreditaran no solam ent l'as
si5.tencia, ans encar a l'apritud, d'acord amb el concepte
que duranl el curs hagi n formal dels alumnee el le directa
ment i mitjancant les dades pro porcicnades pele Ajudente,
que han de coHaho rar intensament en la labor de les d as
ses. Si el pro feescr no eren just cert ificar I'a ssisténcia i
I'eputud de l'alumne, aquest podr á repetir t:1 curs en el



matei x per tcde ecademie, sense cap nou dispend¡ quan
I'crgenitaaci ó donada alg estudia per la Facult ar ah í ha
permeti, i haura de matricular -se de nou quan bag i de
repetir-lo en un altre any acad émic.

17.-La permanencia diaria obligatoria per als elumnes que
cursen estudie de L1icenciatu ra n o excedirá de sis hores.
El tip us de permanencia diaria obliga toria per a cada
disciplina es fixar á en tres hores . Ta mbé es podr á rebaí
xar a dues, prev i acord de la Fecultat, en casos exet"p
cionals de disciplines els tre balla pr áctics de les quala exi
geixin menys temps que el ccrrent.

P ROVES

IB.-La Facultat org-ani tzara les proves establint grups de dis
ciplines simila rs. Aquestes proves eeran jutjades per tri 
bunals ele vocals deis quals seran doceuts específicament
competente en les rnatéries objecte de les proves. Sera in
dispensable nomenar almen ys dos tribunals per a cada
grupo Es pr ocurara donar per ticipaci ó en aquesta tribu 
nals a les distlntes categories de ducents, i dintre d'aq uesta
exigencia i cercant la dístribueió més adequada pcseible
a l'i ndole de la disciplina que elida docent prcfessi, s'eíec.
ruar á l'acoblsment deis vocals . Els alumnes es distr ibuiran
entre els tribunal!" per eorteíg. E ls detalIs d' aquestes pro·
ves es fixaran en un reg lament (1).

Els grups de disciplines en el període b ósic ser án els
segiienta:

Crup A

Anatomia descr iptiva topogr áfica, Histologia normal,
Embr iologia .

Crup B

Fisiología general i especia l, Bioquímica, Física apli
cada a la Medicin a, Farmacología.

(1) Vegi' s el Regtament de P reves dcls Grup s.

285



Crup e
Mlcrobiolog¡a i Parasitologia, Anatomia patol ógica,

Fisiopatologia i Medicina exper imental.

En el periode clinic sera n establerls dos grups:

Crup D

Prcped éutice clínica, Patologia medica, Pedialria, Sifi
lografia.

Crup E

Patologia quirúrgica.

Per a sotmetre's a les proves del Crup A cal baver ee
tar aprovat en les proves del Crup del període prepara·
torio

Per a sotmetre's a les proH~.s del Crup B és necessar i
haver estar aprovet en les del Gru p A. Per a sofri r les del
grup e és indispensable haver estet eprovat en les deis
Cr ups A i B. No seran admesos els nlumnes a les preves
del Cru p A fins pasea ta dos anys de llur ingrés a la Fa
culta t, ni a les deis Gru ps B i e fins pa ssa ts tres an ys.

Per a les preves deis grupa clinics cal have r estar
aproval en les deis Grupa A, B i e del perfode básic.
No hi ha prelació entre els Grup5 D i E. El s alumnes
podran demanar les proves d' aq uests dos grupa pessate
sis anys de l' ingrés a la Facultar.

19.-Els alumnas que no result¡n eprovets en les pr oves d'un
grup pod ran repet ir-les al ca p d 'un .any. Aqueste alum
nes podran Inscriure's en les mat éries del grup que eeti
min eunvenie nta per a Jlur perfeccicne ment, pero no estan
cbl igets o Ier-ho.

20.-Una vegada ep rovets els grups i er-omplerta l'assistencia
a tates les especia litals, els alumnea es sot metra n a lee
proves de eonjunt que acredi tin l' apt itud professional del
Iutur metge. La Fucultat fixara les nurmes d'equeetee pro
ves. (1)

(1) Vegi's el Reglament de Preves d'apritud professional.
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21._S'organit zar i un fitxer en el qua} els proleesors, acabat
el tem ps de prepar ació dels alu mnes en les disciplines
respecrives, exp~aran el judic¡ que hagin forma t de cada
estudiant respecte a les seves cond iciona científiques i ca
rac ter isriques personels, amb la finalitat de contribuir a
formar el ¡udid de la Facultas sobre tots els seus alum
nejo Una comissió encarregada de l'es tudi d'equesta qüee
lió determ inara les eplicacions d'aquest jud ic¡ per tal d'a
conseguir un concepte de conjunt deis estudients en les
pro ves de Llicenciat ura.

Aquest fitxer comencer á a establir-se amb les dades re
ferents ale estu dian te que íng ressl n d'ara endavan t al pr i
mer curs de la Facultar de Medici na.

v. PROFESSORAT

22.- La di recció de les tasques docents de les disciplines de la
Facultat de Medicina estar á confiada als prc íeescre nu
meruris, eg regete, encarre gnts de curs i ll iures, d'acord
amb el pl e que la Fucultat aprovar á cada any.

23.-Per a ésser ncmenat pro fessor agregat caldr á oferir, a
més d'una competencia i vocecié per a l'ensenyement, una
tasca reelí teeda en I'especialitat corresp one nt i compro
vable amb publicacions i tr ehall s de válua científica.

AIs encarregats de CU TS no els sera exigida necessá d e
ment una historia científica, per bé que aquesta sera rin
guda en compre en tot el seu valor en cas de concur rencia .
Sempre ca ldrá , pero, acredit ar a Lastament la compe
tencia í la vocaei ó.

24.-Només es pod r á crear un ensenyn ment perm unent, con
fiat a un pr ofessor, quan la seva nece ssitut i la scvu efica
cia hagin cstat eor roborudes per l'e xper iencia i exlsteixin
espeeiallst es en la materia . La Fucultat podr á designar
més d' un prcíessor per a una mateixu disciplina.
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25.-fs una funció propia del Degá la di reeció docent de la
Facul tar.

A aquesta fioalít et el Degá pr ocurara que entr e les
dHerents ensenyances hi heg¡ la deguda relació i enlla~ .

Aquesta funció del Deg á no afectar á la lIibert at científica
del professorat ni la distribuci é de les mat éries de cada
curs, que és funció de la Facult ar.

26,- Les funcions adminislra tives restar an eepaeedes de les
Iuncíons del proíessora t.

VI. ALUMNE5 INTERN5 DE CLlN IQUE5
1 LABORATORI5

27.-EIs alumn es Interns seran seleccionats per milja de pro\'es
d'oposició i entre els aspire nts que hag¡n com p lert al menys
cinc anys d'escolar itat. No ccmenqarun a exercir el cár rec
fins a ha ver acabar aatisfactc riament tates les proves deis
gru ps i aconseguil tots els certificats d'assistenc ia i epn
tud de les especia litats per a I'obtenció del titol de Lli
cenciat. El cárrec d' intern dura ra dos anys com a ma·
xim (1).

(1) Vegi's el Reglamenr dels alu rr mes interns i metges de guá r ,
dia .
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PLA MODEL

pta mldBI del! B,ludl! dB LllcBuclalura
'a,

ID qoé n.a
d'lItodlu

Durada
dBI cun

PERfoDE BAsrc

Histologia normal l. ' 80 dies¡Aa, 'om;, h. cura l. ' 120 ..
Grup A Em~riologia i Teratolo-

l. ' 40 ..
gIa • • • • •

Anatomia 2n. cura 2." 120 ..

Grup n¡Bioquímica . l. ' 60 ..· ·
Física medica l.' 60 ..
Fisiol ogía general 2." 60 ..
Fisiologia humana 2." 120 ..
Farmacol ogía 3 ' lOO ..

Grup elMicrobiología ; Pera-
sitologia 2." 60 ... · ·

Anatomía patol ógica 3.' 80 ..
Fisiopatologia 3. ' 120 ..· ·
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P ER ÍOD E CLÍSIC

Propedéutica clínica S.r 120 "
Pa tología medica Ir. 4.' 60 "

Grup ])
Sifil ografia i Dermato-

logia 4,' 60 "
Patologia medica 2n. . - , 120 "o.
Ped íatria • 6 .' 60 ". . .
Patologia me<lica 3r•• 6." 70 "

Gru p E¡Patología quirúrgica Ir. 4.' lOO "
PatoJogia quirúrgica 2n. 5." l OO "
Patología quirúrgica 3r. 6. " 60 "
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Pla madll d,l. 'lludls d, L!Icmlalura '"en QuAa'ba
d'estodlar

Durada
de/lun



EN"SUiT AlIENTS OBU C.UORIS QUE KO
FOR1IE~ PART DEIS GRU PS :

Obstet ricia . 4' SOdies
Oftalmología 5 . ~ 30 "
Ginecologia 5.' 30 "
Higiene i Senítet 5 .' RO "
Medid na legal. 6.~ 30 "
Oto-rínc-lar tngolcgta 6.' 30 "
Psiquiatria 6.' 30 .,

E NSENYAMENTS NOUS, UN DEI.S QUAU

JI A D' ÉSSER CURS....T A ELE CCIÓ DF.

L'ALU MXE DURANT E L SISE CURS A

U-\NERA D' AU PLJ-.\.C¡Ó:

Urologia . 6.<: 4.0 "
Tisiologia 6' 4.0 "
Terepéu tlee física . 6. ;' 4.0 "
Neurclogte 6 ." 4.0 "
Malal ties de la nutrició 6' 4.0 "
Ter apéutica qu irúrgica 6." 4.0 "

El! alumnes, en el sise cura, han
d'ampliar llurs estudia d'alguna
disciplina del .període clínic (ex
ceptuades les Patologies medie¡ ..
i quirúrgica) a lliure elecci é. 6.' 4.0

PI. model deis eslodls deLllcm lalon
l.,

81 QlIll 'ba
"lIlD.fl.ar

Corada
del can
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An".tom ia patolo_
g l CII •

Propedh llica cti
OI ca .

Farm acologia

Fieiopuologia

AN Y 2.ft

Anatomia .

.\Iier obiologia

Fisiologiagenen l

Fieio logia huma-

".

AX Y 4..1

Si f i logra f ia I

Derm u ologia •

Obatet rícia

Pat ologia i clín j ·
ca med iques

Pa tología i c1íni
caquirú rgiqu ea
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ANY 6.e

Pediet rie .

Medicina lega l

Üto-r ine -laringo
101l; ;a .

I'atologia i clim
ca med iques

Patologia i dím-
ca. ql.lirúrg ique s _

p. i'l uia tri a [-

E e p e ci e li i a r
nova . ,

Ampliad o ,1"
u na eepec iali
181 cur~ad. (1).

Gine coloj!;ia

Ofralmologia ,

Higiene; i Sa nitllt

Puoloj!;ia i clíoi-
u medique.

Palologia i clíni
ca q lll rúr~ iques

A~Y 5 .e

(1) Qua lon ol r ...r o yom r o l d . 1 pr riodr aU. ir, n a.plu••• In P. lol.~ju ", fil i

• • i quirú,~i•• .
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PROYES DEL PEHIODE PREPAHATORI

Le-Lee disciplines que integren el Per íode preperatori de la
Fccultat de Medicina i que es cursen a la Facult at de Cien
des, és a dir: Fieice, Química, Biolo gic i Complemente
de Matemá tiques aplicades a la Biologia, seran objecte
d'una Prova de conjusu, Per a ésser admés a ella caldr á
posse ir els respeetius Cel1ijicaJs d'assisteneia.

2.-Del CUTS de Fil osofía de l'esmentat Per íode preparatori, i
que ha de cursa r-se a la Facult at de Filosofía i Lletr es
i T'edagogie. heur á d'exhibir-se el Certificat d'a.!sistencia
que Hincan! el Professor encarreget d'aquella discip lin a.

3.- La Prava de conjunt esmenlada, en l'apartat 1 ser a jul.
jada per un Tri bunal constitult per cinc vocals r qu atre
Professors de la Facultar de Ciimcie:s i un de la de Me
dicina , encarregat d'alguna de les matéries del periode
básic, No podr án figurar en aquest Tribunal més de dos
auxiliars o aj udants .

La Facultat de Ciencies nomenar á cada any un Dlrec
lor de Proves que curara de lIur organització i presidir á
el Tribunal.

4 .-Aque~ta prava constará de dos exerc icie: un escri t un
ehre oral.
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7.-L'alum:::e que resuh¡ n o a d m e s en la pron del període
preperator¡ no podr á repetir-la, en lot eas, fins que hagi
transcorregut Ull any.

5.~L·a l umne que, a d m es en l'exercici escrit, reb¡ la qua
lificnció de n () a d m e s en l'exercici oral , haur ñ de
repetir am bd ós exercieis si deeítja realitzar de nou la
prova.

,
s aro
cada

signe ts per eHs,
ele treballs de

L'exercici ClS Cn'~ consisti d , a desenrotlls r cinc
temes de les metéries objecle de la prova, que
es pr ocurara que tinguin el carácter de proble
mes d'aplicació. Aquest exercici ser á elimina
torio
Els informes deis jutges
xivaran [unt ament amb
alumn e.
L'cxercici oral consistir á en preguntes que hao
Tan de Iormular tots ele ju tgcs, sobre les ma
teries objecte de la prava. Els jutges no podr:m
ahsentar-se del Tribun al sr -nse que sigui sus
pes l'exercici.
No podr án admetre's a I'e xerc¡c¡ oral dos o
més alurnnes simultimiamenl. Cada un deis jul.
ges preguntara a l'al umne i form ulara la seva
qual ificació haguda compte del conju nt de les
respostes deis diversos Professors.

b)

. )

6.-L'alumne que obtingui la qualillcació de n o a d ro es en
aquestes provee, podr á inscriure's novament en una o més
de les matéries que integren el per íode preparalori. pero
no estar á obligal a fer-ho. .

Tnmbá podr á cursar les mater ies del grup A de la Fa
cultat de Medicina. Pero no es podrá sotmetre a les pro
ves cor responer us a aquest grup sense haver assolit la qua
Iificeci é d'a d m e s en els del període preparatori o

No podr á, en canvi, inscriu re's en cap més mate ria d' al 
tres especialitats sense haver estar admes en aquesta prol"a.



PRO VES DE CONJU NT

Les Prooe s dels Grups de maleries deis períodes basic l

clinic es realitzaran oien íra-se a les normes següents:

I. CONSTITUCIÓ DELS T RIBIDU..ts

Le-Podr án formar part deis Tribunals

a) els Professors honora ria.
b ) el" P r ofcssor s numerar¡s .
el els Professors agregats.
d ] ele Professors ll iures.
e ) el" Proíessors ence rregats de curso
E) el" Prcfeesore auxiliars que hi ha actualment,
g) els Ajudanls.

2.-Constitu ira n ele Tribunals cinc mernbres eleg its en tre eIs
docente abans eementats. A f que tots ele membres dels
Tribu nals posseeixin capacitat exami nadora, serán elegite
ent re els Professors de les materles del Gru p objec te de
l'examen, o de matériee semhlantsc La {unció examina
dora él; obligatoria per als docents designats tr et del pr o
fessors honoraris.

3.-Normalment, será part inlegrant de cada Tribunal un
Ajud anl. En eas necessar i podran deslgnar-ee'n dos, COn!

a maxim, per a un maleix Tribunal.
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4.-El President del Tribunal haur á d' éeser Un Profeseor ha
norari, nu merar! o agreget.

11. N OMENAME:'IT DELS T RIBUNALS

5.- VII mes abans de celebra r-se les Provee el Deg á confec
cionara, i la Junta de Facultats epr over á, la Ilista dcls
docents que hagin de formar pa rt dels Tribunals, i els
reunir á per a cada gru p ~egons llurs cetegories.

6.-Quinze dies abana de celebrar-se les Preves es form ara n ele
Tribunals. En sera r igorosament excl ós quc leevol docent
que hagi donat lIi~ons retr ibuides sobre ruat éries perta
nyents ale estudie medies.

7.-Els docents es repartiran entre ele Tribunals, de manera
que els professors hi tin guin adeq uada lntervenoi ó segans
les disciplines que professin i ll urs diverses categorles.

En la formació d'aquest Tr ibunal es segu ir é I'ordre
detal lar en l'cpartat I.

111. D rSTRIDu c ró DELS ALUMNES ENTRE ELS TRlBUNALS

B.- La Secretaria de la Facultat, i per l'ordre alfabetic de Ilu r
cognom, formara una [li sta dels alumnes amb dret de pre
sen tar -se a les preves. Aquell a lIista ser á exposada en el
taule r d'anuncis qu inze díes abane de comencar el perlo
de de provee i se'n rem etr á copia al Degé.

9_-Dos dies ahans de celebra r-se les P reves i a presencia d'una
Comissió formada pel Degá, el Secreta r¡ i representanta de
tots els elements de la Junta de Facult at deeigne te per
aquesta . es procedir á a sorte ja r, entre eh. Trlbun el s, els
alumnos. Per a aixó es d ist ribu ir án els alumnos en dos
grups, pel nombre d'ordre, perell o imparel l, que eh
hcg¡ cor respost en la r edacció de la Hista i, mltjanqant un
eorteig es determ inar á el Tribunal que cor respongu¡ a cada
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grupo Si hi ha més de dos Tribunals en un maleix grupo
es podran Ier ele sorte igs en la forma que acordi la Fa
cultat,

10. Immedialamenl després d'ecebar-se el sorteig, se n'a ixeca
ra acta i es publicara el result ar. Les Ilistes deis alum
nes que corres ponguin a cada Tribun al seran expcsades
en el teuler d'a nuncis de la Facultat .

ll .- A fi de compensar les diferencies que poguessin resultar
del cognom, es sorteje ré cada any per a tots els grups
la Iletra de la lli sla per la qual es comeneará .

IV. CO:"''iO CATORIA DE P RO\'ES

12.- Acordada la data de la celebració de les Preves, els
President deis Tr ibunals convocaran els altres memhres
i els alumnes amb quaranta vult hores d'anli cipaeió.

13.- És requísi t preví a la Prava la presen tació del cero
ficat d'aSJi.slellcia signat pel pro fessor els ensenyaments
del qual hagi cursut l'alumne.

V. EX ERCICIS

14.-Primu exercun, escris,

El Tr ibunal fixara el maxrm de temps que concedeixi
per a la redacció d'aquest exercici,

Per ta l de controlar si cada estudiant ha redactat per
sonalment el seu exercici, hauran de presenciar la prova
dos memhres del Tribunal, que signaran cada exercici
quan sigui acabada la seva redacció.

Cadascun deis jutges llegír á els exercicie separada
ment i lllurar á I' informe del seu vol, admetent o rebut
jant I'estudiant, al President del Tribunal, per escr it i en
sobre tancat .
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Llegite i informats lots els exercicrs, el Tribunal cbrt 
ra els in formes. Es lara el c ómput deis \ ' OÍ! i es concedirá
la qualiti cació d'adme.s als alumnes que obtinguin tres
o més vots favorables .

EIs tr eball a de cada estudiant, juntament amb ele in
formes deis jutges, eeran arxivata a la Secreta ria de la
Facultat i es posaran a dispcsici ó de tothom que vulgui
re visar-los a la mat eixa oficina de Secreta ria, previa au 
lorilzació del Degé.

lS .-Segon exercici practico

El T rib unal fixar á lliurement la forma d'equest exer 
cici i el subd ividi rá quan ha conside ri necessario

L'alum ne haur á d'efectuar les exploracions cliniques,
en el seu cae, a presencia de lots els membres del Tri
bunaL

Quan es tract¡ de problemes de Labora tori o de die
secció ana tómica, I' alumne haur á d'efcc tuar les man i ó.
bree manuals a presencia, almenys, de dos mem bres del
Tribunal ; pero el resul tar final de l'exercici hauran d'exa
minar-lo tcts els membres del Tri bun al.

Aquest exercici sera també qualiticat. Per tal d'obte nir
l'adme.s-necessari per a continuar l'examen-c-caldr á que
l'estudiant obt ingu i tr es o més vote favorables.

J6.- Tercer exercici, oral.

En equcst exerci ci l'estudiant hau r á d'ésser interrogat
per tots ela mernhres del Tribunal. Cap d'aquests no es
podrá abseutar mentre duri I'examen, sense qu e aquesr
sigui suspes. 1\"0 podr án ésser examin ats diversos estu
dia nts aimultáni ament,

A la fi de cada exe rcic¡ ora l es prccedir é a qualificar.
La qualificació pr op csada per cada ju tge sera eonse

q üéncia del judici que aquest fonnuli de 101 I'exereici :
no exclusivament del que hagi ccn testat I'alumne a les
;¡e\'CS preguntes.

l7.-En cas de no obtenir la qu elificaci ó d'admes en algun
dels exercicis, l'es tudiant no podrá passar al següent.

Podrá repetir la pr eve en la pr óxima convocet órie ;
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pero, en aquest ces, haurá de Ier-hc íntegrament, eense que
tingui cap valor per a aquesta prova I'aprovació en la
precedent d'algun exercící.

Admée al tercer, l'obtenci é de tres o més vete Ievc re
bies significara per a l'estudient l'aprovació del grupo

La quali ficació, en aquest ces, sera la d·adm~$. En altre
ces sera de no odmés,

18.- Hi haur á una epoca de proves que la Facultat fixar á
cad a any.

VI. RE PETICIÓ DE PROVES

19.- Tol alunme presentar a les Provee i no ecceptst , no podrá
repetirles fins dceprée d'un any.

VII. ARTICLE5 ACCESSORlS

20.-Tols eh alumnes tindran el dret d'obtenir la nullítat de
les Proves quan no s'heg¡ comple rt el Reglament.

21.- L'estudianl que estimi injust el veredicte podrá reclamar
a la Facu ha t. La reclamació sera examinada i informada
per una Ponencia nomenada per la Ju nta de Facult at.

En ces d'infonne favorable, es concediril una nova
prm'a davant un Tribunal especial que la Facultat for
mara, preví sorteig, entre tete els docents iC$crits en el
Crup corresponent.
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PROVES D'APTITUD PROFESSIONAL

1.- Le5 Prooes á'aptiJud professional tenen per finalitat como
provar la deis fut ura metges. En elles, per tant, no es
rendir á a comprova r una especialització determinada i es
prescindi r á de tota infonnació científica que no estigui
relacionada directement amb l 'exercící clín ic de la pro
fessió medica.

2.- A aquestes preves, indispensabl es per a I'obtcnció del grau
de Llicenciat en Medicina a la Vniversitnt Aut ónoma de
Barcelona, només es pod-an solmetre els alumnes que
hagin aprovat els cinc grups de mat éries i obtingut els
Certificats d'aaeistencia i aptitud de totes les eepecíeltte te,
chl igatóries segons cada cas, en el període de Ll icencia
tur a.

3.-EI5 Tribun als que hauran de jutjer aquestes Prvvee seran
constituj ts per cinc Vocals, de la manera següent :

a) un Professor nume rnri, agregat o lliu re, d' al
guna mate ria deis Grups D o E.

b ) un Professor numerari, agregat o lliure, o un
ajudant de catedra, d'Dbstetrlcia o Ginecolo
gía.

e) un Professcr numerari , agregar o lliure, d' al
guna de les especia lita ts cursarles dur ant el
perio dc clínic, i

d ) dos metges, deeígnets anualment peI " Sindicat
de Metges de Cat aIunya", l'un, i pel "Eol
Ieg¡ de Metges de Barcelona", l'eltre.
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EIs actuals professors auxiliare podrán formar part
d 'equests Tribunals en el lIoc ccrresponent a llurs acti 
vitats, sense que puguin ésser més de dos a cada Tri
bunal.

El Degá i el Secretar¡ nomen aran equeete Tribunals
i distribuirán públicament entre ells, per sc rteig, ele as
pirante, de manera análoga a la dispcseda per a les Pro
ves de Gru ps.

4.-Els exercieis pr áctica se rán exclusivament clfnice, en nom
bre de tres :

l.-Un exercic¡ relatiu a Obstetricia.
2.-Un altre a esccl .l ir pel Tribunal en tre les es

pecialit ats cursa des, i

3.-Un exercici pertanyent a Clínica medica o
quirúrgica escollit per sorte ig.

Tots aqueste exercicis es far an sobre malalts de les
cliniques i dispensari s cor responents (de la Facultat o
d'alt res Hospital s, en servéis dírigits pele profeseore lIiu
res que actui n en el Tribunal ), i sobre emba rassa des, par 
ter es o puer peres dels mateixos centres, el primer .

5.- L'a lumne fani. el seu ju dici diagnóstic després de l'Inte r
rogatori i explorac i é clínica del mala lt, i podré dema
nar les dades que cons ider¡ necessáries [an állsl, pre 
paraclons histol ógiquee, radíogra fies, etc. ), que Ji seran
proporcionades, sen se que hom Ji pugui exigir que les
realitzi, pe r ó sí que les interpreti , Fará, iguelment, UD ju
dici pron óstic j esteblirá un pla terapsutle, sense que en
cap eas ti sigu i exigida, en la seva informacié i judici ,
una profunditat o extensió superiora a les que cor respo
nen a un metge general.

Un cop recoll ides les dades de cada cas, l'espirant
n'hauni. de fer una exposició oral, desp rés d'haver oro
denal les eevcs idees durant mitja hora. Li sera permeS8
la consult a de Ilíb ree. Si l'alumne ho vol, podrá fer una
exposició escrita del CM, per a la qua l compta r á, despr ée
d'acabada l'explc reci é, amb una hora de tempe.

306



6.- EI mexrm d'exercicis, sera de dos per dia . Per augmentar
aq uest nombre caldrá la conformitat de l'alumne.

7.-Les qualificecicns d 'a qcests exerc icis seran : excellem, cd
mes i no admes. Per a obteni r la segona caldr á, almenys,
el vot Iavorebl e de Ires deis jutges.

8.- Per opta r a la quelificaci é d'exce!ient l'a lumne baur á de
demanar-ho, despr és de supera rles les proves en ter tore, i
s'h eu r á de sotmelre a nOH~ preves sob re matéries bási
que;; o de eer ácter clínic, a la seva elecció. En aquesta no
ves preves el Tribun al exigir é més ampli tud i Imeneí
ficaeió en aque lls coneixements b ásics i en els d'apticació
clínica, així com en les explorecicns complercent áries. i
una més gran minuci ositat en el p la terapeuüc .

Per tal d'ajudar a formar ccncepte de la perscnab tet
científica de l asp irant i de si mereix la qualificació d'ex 
ceUerrt, hom tindr á molt en compte l'historial uní vereüe
r i de I'al umne, consuhant quan sigui pceeíble els anteoe
dents obtinguts en el fitxer previst en I'apertat 15 de 1'0 t·
ganitzaeió d'Estudis de la Facultat.

El T rib unal, per a aquesta pr ova complementaria, será
el mate ix que ha urá jutjat les proves generala reaalitzades
pel soHieitant, augmenlat amb un Vocal prc íesscr de
signat per aquest, i un altre, també professor, nomenet pel
llega.

9.- L'a lumne que result¡ no adm és no es pom a sotrcetre a
noves preves d' eptitud professional fin! passat mig any,

Les pre ves d'e pti tud pr ofessional seran obligatóries
per a tots el! alumnes que al comeneament de l' any aca
demic 1933-1934 es trobessin cursant encara estudi s del
període b ásic, pero volunt ári es per als que estiguin fora
d' aquest perl cde. La Facultat ll iura r á un Certificat espe·
cial als alumnes que s'h¡ hagin sotmes amb h it.

Aquest Certificar sera indispensable per a continuar
el cartee d' inlern d'uqueeta Facul tat al cap d'un any d'h a
ver-ne pres possessi ó.
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ALUMNES INTEHNS 1
A1ETGES DE GUAHDIA

l.- L'o rganització de l'inlern at entre el.. alumnes de la Facultar
de Medid na ha de ccmplir duee finalitats cssenciala:

a ) propo rcionar als al umnos que han acabat els ee
lu dís de l nes- iode de Ll icenciatur a un mitjá de perfecciona
ment de llur Iormacié cl ínica, d' Iniciaci ó a I'especialitza
ció professiona l i d'orienlació de la investigeci ó, i

b ) proporcionar als servéis de l'H ospi tal Clínic una
assisténcla assidua i eficec per part dele interne, el! quale,
ll iures de les tasques escolars ja a ccmplertes i de les aten
cions professionais encara no ini eiades ni permeres, po
dran i hauran de dedicar Ilurs activítats exclusivarnent als
tre bal ls hcspitaleris.

La Facul tar de Medicina , atenent aquestes finalitats,
procura ra augmen tar cada rlia, dintre les seves possibi 
litats económiques, el nombre de placee d'alumnes intems
" !:C ta l de benefici ar el máxim nomb re poesible de deixe
bles d'aqueste Facu ltat.

Mentrestan t, els nl umncs in terns seran snleccionats r i
gorosament atenent HuI' preparació - i vocació cientffiques.

I NGRÉs I DURADA DEL d .RREC

2.- La selecci ó es realn zar á mirjencan t un concurs-opoeició en
el qua l sera ates l'expedlent academlc, l'histor ial univer-
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sitar¡ previst en l'apertat 15 de I'orgeniteació d'estudis de
la Facult at i el result at de les pro\"es com paratives deta
Hades en I' apartat 6.

3.- Per a inscriure's en el concure-op osicíó cor responent cal
dra

a ) ésser alumne d'equesta Facult at en el moment de
la petició i no teni r cap impediment legal per a poder
esdevenir L1icenciat en Medic ina d' equeera Univers itat,

b] haver complert cinc anys d'escolaritat a la Fa
cultat de Medicin a i almeny e dos anys dele corresponents
al per íode c1ínic, i

e ) haver obtingut la qualificació d'admes en les pro
ves deIs grups A, B i C.

El concurs sera anunci at cana any entre els meses d'a 
br il i juny, tan bon punt hi hag¡ plsces vacante, per ta l
que s'h¡ puguin inscriure tots els alumnes que ha deeitgin
abans d'haver acabat els estudia del period e de Llicencia
tur a.

El ter me de la inscri pció a partir de l'anunci del con
curs sera d'u n mes. La Secretaria estudiara lmmediatament
les condicions legals dels aspirante quant a la possíbili
lat de Hur ndmlisió al ecncurs, i el s comunicara. abans
del 31 de juliol, la resolució recaijruda.

El concurs-oposició es celebra ra els meses de eetem
bre-octubr e segü ents a la inscripció.

Per a l'admiss ió definitiva deIs aspi runts a les preves
compara tives, caldrá que hagin obt ingut la qualifi cació
d'admes en les provee D iE. Altr ament, perdran el dret
a prendre part en aquell concurs, coro lambé en els deis
a ltres anys.

Al! efectes del concurs-cposicié , i per a la millor dis
trihució deis alumnes interna en els diferents serv éis hos
pitaiaris. eón estahl er tes les secciona !'le~ents :

a) Secció de Medicina [servei de les Clín iques medi
ques, de Propedéutica, de Fisiopatologia, de Far macolo
gia. de Pediatría, de Tisiologie, de Malalt ies de la Nu
trició, de la Dermatol ogia i Sifilografia, etc.}.

b) Seceió de Cirurgia (serv éis de les Clíniques quirúr
giquee, de Terap éutica quirúrg ica i d' Urologia, d'O ftalmo-
logia i Oto-rino-Iaringolcgia}, i
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e) Secci ó de Toco-Cinecologia [servéis d'Obstetricia
de Ginecologia ).

Els concursos-cpceícions serán diferente per a cadas
cuna d'equeetee secoions .

6.-Les prm"es ccmperetivee constaran del! exerciers segúents i

a ) Exercici escrit, que consistid a desenr otll ar, du
rant tr es hores coro a máxim, temes iguale per a tots i trete
a la sort del qüestionari que regeíx per a les proves deis
alumnes.

h ] Exercici oral, que consistir! a desenrotllar, duo
rant quaranta minuts coro a máxirn, dos temes treta a la
sort del meteix qilestionari,

En aquest exercici l' aspirant, abana de comenqar la
dissertaci é, podr á dispcsar de deu minute per a meditar i
ordenar l'e xposici ó del tema, sense consultar cap Hibre.

c) Exercici priictic, I'organheaci ó del qual és de Iliu
re iniciativa del Tribunal.

Els dos pr imers exercicis hauran d'ésser eliminatoris ,

7.-Acabades les proves, el Tribunal confeccionara , mitjan~ant

les votacions necess ár ies i ordenats segons Ilurs mer ite, una
IIista deis candidata que hegin d' ésser nomenets alumnes
interna. Aquesta Ilista sera elevada a la Junta de Facultat
perqu é, en ca! d' ésser aprovada, sigui proposade al Pn
tr onat.

8.-EI!" Tri bun als que han de jutjar equeete concurs os-opoei 
ci ons esteran constitufte per cinc memhres . El Deg é pr n
posara a la Junta de Faoul tat per a la seva aprovació la
lIista deis membres de cada Tribunal.

Per a formar aquestes llistee seran ateses les normee
següe nts :

a) Es procurará que aqueste Tribunals esñguín in
tegran per docents dedicets a les mater ies objecte de les
proves o a materies semblante.

b ) A cada Tribunal hi haur á d'haver almenys un Pro
fessor numerad o un P rolesecr egreget. Ele Professors
ll iures també hauran de formar part d'aquests Tribunale
si estan encar regate de metériee sembla nte.
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No podran form ar part d'a quests Tribunals més de dos
Ajudants.

En els Tri bunals que han de jutjar ele concurs'Os'opo
sicions de la Secc i ó e, a que fa referencia l'apenar 5, es
podrá limitar el nombre de jutges a tres quan - como
ple rt el que preceptúen els par égrefe a) i b ) d' aquest
aparta t - sigu i abso lutament impossi hle reunir els cinc [ut
ges, En el cas de quedar el Tribuna l eonstituit per tr es
[urges nom és hi podrá haver un Ajudant .

Normalment, el 15 d'octubr e ja hauran d'ésser nome
na ts els al umnes in ter na, En cas excepcional podran éso
ser-he més tard , mai, pero, deeprés del 30 del mateix mes.

9.- -Si l'alumne ja proposat per al cé rrec d' al umne intem no
es sotmetés a les proves d'A ptitud pr ofe-sional o resulté!
no odrnés, podr á exercir el can ee durant un sny.

Si transcor regut aquest sny des del mes d'oetubre, en
que comenca l'exercicl del seu cér rec, no hagués reali tzat
amb h it les proves pendente d'Aptitud profeseional, ces
sa rá en el seu cárrec i hi per drá definitivamenr tots ele
seus drets.

10.- EI cárrec d' alumne intern durara dos anys académica i
acabara de 1'1 al 30 d'octubre, data en que prendran pos
sessi ú els de nou nomenament que han de substituir -les,

La durada d' equest cárrec no sera ampliable en cap
cas .

ATRIBUClONS 1 DEURES DE L' ALUMNE l NTERN

H .-Eh; alumnes inte rns residir án a la Fecuhat de Medicina o
a I'Hospital Clinic. Per a aixó es disposar á d'un local
apropiar perqué hi tr obin les eondicions necessáries en
tot r égim de residencia universitari a (dormitor is, menja
dar , sala de lectur a, bibli oteca, bany, etc. }.

12.-Un Professor numeran o egregat, nomenat per la Junta
de Facul tar, sera el Director de l'lnternat i tindra a carree
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seu la vigilancia del compliment deis deures del serve¡
de gua rdia, ele. Yetllar á també amb la m áxima soHicitud
per les condicione higiéniqu es en que es desenvcl up í la
vida de l' alumne intern, procurara esmenar lota defieien
cia ¡gestionara prop de la FacuItat lot es aquelles millo
res desitjables en le! condiciona de la seva vida.

13.-Els alumnes interne realitzaran dos ordres de treb all

a) el qu e depengui del serve¡ clinic a que esri
guin adscrits, i

b ) el compliment de les gu árdies per a atendre el
serve¡ d'u rgsncie de I'Hospita l.

14.- Als efectes del par égraf a) de I'epert et anterior, els in
teros es distribuir án entre els diversos serv éis. Aquesta dis,
tr ibució podr á ésser revisada a petici é de queleevcl Cap
de servei, abans de comencar cada any academ¡c.

IS.- Un cop porsessionut del cárrec, l' alumne intern será des
linal a un serve¡ elin ie que podr á ésser el que ha scll ícitat
!.'i es troha vacan t. Per a aquesta desrinació exislira
un dret de prelació en l' utcrgnment, d'acord amh l'crdre
de classificació de l'alumne pcls mérits en el concurso
oposició.

16.- Les obligecíons de I'alum ne intern "dintre de cada servei
eeran

a ) les própies del cárrec, eom é!.' ara redaedó de les
histories clfniques Ldel diari , realització de tots els tr e
balls d' explornció que Ji siguin enearregats o de les manio
bres terapéutiqucs elementals (cures, punc ione, injeccions
intravenoses, eatete ri smes , etc. }, i coopcreci ó en les grans
operacions, i

b) exercir una vigi l áncia permanent en tots els mn
lalt a del serve¡ a que es trobin adscrita, especialment deis
més greus o deIs acabats d'opera r, de I'assistencia dels
quels . a part de les hores de permanencia o de visita del
personal facuhatiu, seran responsables. Sempre que les
germanea o els infer mers soHicilin lIur assistenoia en
vista de l'estat d 'un mala lt hauran de comperéixer a qual
sevol hora que siguin cridats.
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G UARDIES PER AL SERVEI n ' URGENCIA

] 7.- Els alu mn es interna hauran de complir aquestes gué r
dies per tom rigorós en períodes setmenele, formant un o
dos equi pe de dia i un de nito

A aqueste efec tes els interne es dividirán en tres Ser
veis d'urgéncia

Círur g¡e, Medicina i Tccc-Cinecologia.

]8.- Els interna de guardia de quelsevol serve¡ d'urgéncia es
laran a les ordres del metge de gu árd¡e de la secci ú coro
responent, amb el qual eoHaboraran en l' assisteneia de
qua lsevol mnlnlt que hagi ingressa t d'u rgéncia per a és~

ser sotmés al trae tament oportú i réptd .

19.- En te tes les operaclons real itzades en ele serv éis d'urgén
da de Cirurgia haur á d'actuar tot I'equi p de guardia cene
tiruit per a) el Professor numerari o agregat, en el cas
d'haver decidit operar perscna lment el malalt que hagi
íngressat d' urgéncie en el seu servei , b ) el metge de
guardia, que ajudará directame nt el Professor o operara
el mala lt en la se va abséncia , e ] tr es alumnes interne de
Cirurgia , i d ) un alumne intern de Medicina, que haur á
de prestar la coHaboració propia de l'i ntern ists.

En la eeccló de Tooo-Ginecoloaia l'equip tind r á an á
loga composició, pero el nombre d'intems de guardi a r re·
vist en I'apartat b ) sera de dos.

Ele alumnes intern e coHaboraran amb el metge de
guardia o am b el Professor cor responenr en les interven
cions quirúrgiques , pero no podran en cap cae precü cer
les persenalment ,

2O.-El quadre compler deis elumnes interna de gu árdi n sera
sempre el eegiient :

En el Serve¡ de Cir urgia, 3,
en el Serve¡ de Tcc o-Cinecologie, 2,
en el Serve¡ de Medicina, 2.
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D E LE S .' RSE.!'i"CIES CURTES DELS ALUM:'\ES J:"lTE R:"lS

22 .~A) EIs alumnes interns no podra n en cap ces absentar
se d urant les hores de trebal l habitual a la Clínica, durunt
Ia sesona visita dia ria a les infermeries, a cárrec de l'Aju
danl de Catedra o de! metge assistent, i menl re compleí
xin el serve¡ d'urg éncia . Així mateix hauran de romano
dre a l'hoepit el ineludib lement de les dues de la mefinada
fins a les vuit del ma tí .

Bl EIs sera proh ibit ubsenta r-ee durnnt el comp li
ment de la guardia del serve¡ d'urgeneia.

C) En absencia d' un intem mai no pot quedar des.
atesa la vigilancia o l'assisténcia immediata e le malalts del
serve¡ a que esta adscri to

A aquest fi a l'Hospital sempre hi hau r á almen ys un
alumne inte m del dit serve], quan hi estiguln adscri ta di
versos alumnes interne. i si Se n'ha d'anar comunicara a l~

germana o a la infermera de serve¡ la dependencia de
l'Hospital 0 0 se'I podrá tr abar r ápidamen t, En els serv éis
clini es que no tln guin adscr it m és d'un alumne intern,
aqu est sera acab lat a un al tre intern del eervei més sem
bl un t possibl e, a fi que tots dos se subst itueix in mútua
menl en ele momen ts d' abséncia . Aquest acoblamenl ha
d'ésser fu, aprov at pel Director deis int erna i conegu t
del Cap Lpersonal dembd és serveie.

Cadascun d' aquests interns ecoblete haur á de coneixer
ámptiament els malal ts de tots dos serveis.

23.- P odra n sobl icitnr exempció de la permanencia durant la
nit tots aquel la interna que tinguln la residencia a la ma
teixa ciutat de Bar celona i acreditin viure amb llurs pa rC!.',
els que siguin casats I els que visquin amb germ ana més
petit s que neoessitin !Iur tutela.

Aquestes exempcions quedaran en suspens quan l'in.
tem compleix¡ les guardias del servei d'urgéncia. Igual 
ment hauran d' éeeer a l'H ospital a qualsevo] hora que si ~
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gui per a dona r compliment al que preceptúen els para
grafs A) i el de l' apa rtat 22.

L'exempció de la permanencia s'entendr á que corr es
pon al temps compres de les 21 fins a les 9 hores de l'en
dem á, o fins a lhora que comenci el treball de la Clínica
si Ice aban s dc les 9.

Per a aconseguir aquesta exempció caldr á sollicit ar-In
al Degá de la Facultar, el qua l decidirá el que sigui opor 
tú. prev¡ informe del Director deis interne.

24.-L8 destinació de cada in tern a un serve¡ clín ie es consi.
derer á definitiva per als dos an ys que ha de durar el eár
ree. Ncmée en Cas0.5 excepcicn als podr á ésser permesa la
permuta entre dos interna quan ele Professors reepectius
hi esliguin conformes, en el qual cas aqueste formularan
petició per escr it al Deg é.

25.- Un cop acabats els dos any!! d'exercici del eárree els
alumnes interne que aconsegueixin un informe favorable
del Cap del scrvei a que esteven adscr its i del Director
deis interns rehran un diploma aereditatiu de lIur actuació
signnl pel Rector de la Univereítat . Aquest document tin
ara el valor d'un serve¡ presta r a l'eu scnyament per als
concursos que la Universi tat celebr i.

26.-EI cárrec d'alumne intern és incompatible amb l' exercici
professional priv at.

D ELS M ETGES DE GUARDIA

27.- EIs metges de gu árdia de l'Hospual Clínic exerclran lIur
cárrec durant dos anys ncadémice, P rendran p cssessi ó i
acabaran el 15 d'octub re, data del comenc deis ensenya
ments del per íode de Ll icenciatura.

28.- EIs metges de guá rdie tindran a carree lIur les gu árdies
deIs servéis d'urgé ncia de Cirurgia i Toco-Cinecclcgia. es
taran sola la d ireccíó del Director deis interna en tot al l ó
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que faci ref erencia a l'orgenüeacl ó de les guérdiee, i aten 
dr an les indicacíons del e Cep s del serve¡ respectiu en tct
all ó que- concerneixi Uur actuació plena o 11m eollabora 
ció amb aque lls en els díferents casos d'u rgéncia.

29.- EI5 torns de guardia es dividir án en noct urna i diiims.
El tom nocturn durara dotze hores (enlre les 21 i les

9 de l'endemá}. El torn diürn poi ésser dividir en dos
periodes de s-is hores (de 9 a 15 i de 15 a 21 ), pero mai
en periodes curte.

Aquests torns serán esteblerts per a cadascuna de les
dues secciona de manera que constantm ent hi heg¡ a l'Hoe
piral Clíni c un metge de Cirurgia i un altre de Toco-Gi
necolog¡a.

30.-EI Metge de guardia podr á, si aíx¡ ho desitja, residir
completamen t a l'H ospitel Clínic o a la Facultat de Me
dicin a amb ele alumnes interns. En cas contrari, tindr á
dret a l'alimentaeió i al dormitor¡ du rant el complíment
de les gu árdies.

31.- EI cárrec de metge de guardia és compatible umb l'exer
cici pr ivat de la pr ofesel é en el cas de no residi r plena.
menr a la Facul tar. En el cas de residir-ni , la professió no
~ra exereida pr ivadement.

32_-EI cá rrec de melge de gua rdia sera incompatible amb el
. d'Ajudan t de Catedra, pero no amb el de metge assistent

de l'H cepital Clínic o En el cus d'exercir tots dos cárrecs,
pero, les exigéncies del de metge de guardia quedaran
sempre a primer ter me.

33.-EI nomenament de metge de guardia es rea lttzar á mit jan
cent un co nc ure -oposici é en el qual prendran part
ele alumnes interns de la Facultat que estigu in en el segon
any de l'exereiei de Uur cá rreo. EIs que siguin desígnete
prendran possessl ó del cár rec el dia 15 del següent oc
tubre.

Si aigtm alt re Hospital de Barcelona amb un contin
gent de mal ahs no inferi or a dos-cents tingu és una orga·
nització de l'in tern at an áloga a la de la Fecultat, els seua
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alurnnes interne podr ien prendre par t en aquest concura
oposició quan hagueeein exercit els cá rrec s mée d'un
any . Per a concedir aqu est dret caldrá que ho acordi la
Facultat de Medicina, preví un estu di de l'organització i
reglament de l'Intem at de cada Hospi tal , i a petició d'a
quest .

Tumbé podran prendrc part en nques t concurs-oposl
ció els ex lntern s de la Facultat o de I'Hospit al que estl 

guin en el cas previst en I'apartat anterio r, sota les condi
eions eegüente :

a) haver exerclt el cárrec durant dos anye:

b) haver rebut el diploma acreditatiu de ll ur excel
lent acuació, i

e l no haver tran scorregut més de dos au)'s del ces
sament en el cár rec en aquesta pr imera convocatoria.

34.-Les normes per a la reali tzació del concurs-oposició deis
metges de guardia, com també les referente a la constitu
ció deis Tríbun els, será n les mateixes que regeixen per al
deis alumnes interna.

A Hn CLES TRANSITORIS

l.-Als efectes del concurs-opoeició que es celebrara a l'octu
bre del 1934, i per única vegada, es considera modifi car
l' articl e Se. en el sentir següent :

S'es tableixen les següen ls seccione :

a) Seeció de Medicina.
L) Secció de Cirurgia.
e) Seccl é de Ciru rgia.
d) Secció d'O ftalmologia.
e) Secció d'Oto-rino-lari ngologia.
f ) Secció de lJermatologia i Sill iografia.
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2.-En celeb rar -se el concurs-oposició per a les pla cee d'in tem
de 1e5 seccion e D, E i F consignades en l'erticle anterior.
el Tribunal podr é constituir -se amb tres [u rges, d'acord
amb el que es precept úa per a la Secció e en l'apartat e)
de l'article 8 d'aquest Regl cment.

3. - Per al complime nt de les gu érdies del serve¡ d'urgéncie es
consideren perten yente a la secci ó de Cirurg ia els intern a
de les seccíons B, Di E consignedee en l' article transi tori
pr imer . Pertan yen a la Secció de :Medicina e ls de 1t'S seo
cions B i F. La secci ó C constituir á la de Tcco-Ofnecolc
gia.

4.-Les notes del fitxer dedlcat 8 estah lir el "judici de la Fn
cultat sobre cada alumnc" (Article 15 de I'orgnnítzació
deis estudia de la Faculta t de Medicina ), fitxer que cone
tituelx un elemen t imporlant en el concur s-oposició, no
podr án ésser consultades fins I'an y 1940.

5.-Els actuals interns pensionnts d' aquesta Faculta¡ continua
ran llar eo mesa segons els Reglamcnts antics i atenent les
concessions que els féu la Unive rsitat, per ta l de fer como
patible lIur cár rec amh l'cscolarital de la nova organit
zació deis estud ie.

Eessaran en acabar llurs estudie del perío dc de Llioen
ciatura o en el momenr en que hagin complert set an )"s
des que comenc;nren a cursa r-los.

6.- Tots els qui tenen actunlmenl el nomenament de metge in 
tern (en prop ieta t o interj] i estiguin en el segon aoy
d'exercici del c érrec cessaran el 15 d'oc tubre del 193<~.

7.- Aquells metges intern e (en propie tat o interi ne] que esti
guin encar a en el pri mer any d'exercici del corre e cess u
ran el 15 d'octub re del 1935.

B.- El mes de setcmbre.octubre ser an proveid es toles les pl a
ces que la Facultat acordi. EIs interna actuuls que ccssin
per haver acabet ara o en la convocatori a de setembre ele
estudis de Llicenciaturn tenen dret a prendre part en el
concurs-oposicíó per a la plac a d'alumne intem que es
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celebrara el proxlm setembre, el mateix que te te els al
tres alumnes no intems.

També podrán concursar aquella alumnes a qui fa lti
solament supt'rar les pro\"es d'una o dues materíee . Hau
ran d'obtenir la qu alificació d-adme.'l abana del jul iol del
1935. Altrament, perdran tots ele drcts al cárrec.

9.-EI pr óxim setembr e-octub re seran renovedes les placee de
metge de guardia i es celebra r á un concurs-cposició en
que podran prendre pan, aquesta regada, tots ele ex-alum
nee d' aquesta Facultar que no Iaci més de cinc anys que
hagin acaha t llu rs estudia del període de Llicenciatura.
En seran exclosos els qui bagin acabet lIurs estudie en
aquesta eouvocat ótie de ju ny o en la de setembre.
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PROGHAMA DE CURSOS

1

CURSOS GENERALS DEL PERIODE
DE LLICENCIATURA

HI STOLOGIA NORl\IAL.-Prof. ÁNGEL A. FERRER

CAGIGAL.
Citologia. _ H istografia deis diversos teixits orgánics :

epitelial, conjuntiu, ossi, cartilaginós, bernátic, mus
cular i nerviós. _ Histología dels organs de r e.
coo.omia (organogra fia his tológica),

Trebolu praeties : Diaria de técnica micrográfica i
diagnóstic histológic. ut ilitza nt projec cions L micr o
fotografíes.

Tr tb alls practia que s'e xigirIJII a/s alemnes : Realitza 
ció per sonal de les tecniques més usades i diagnos .
t ic histolOgic.

R oran : d'n a J4.
E;iJtfJ del n.rs : g~r, Iebrer, mano ¡ abril.
Diu futius: So.

FI5ICA APLICADA A LA MEDICINA.-Prof. l SI 

DRE POUTJ encarregat de curso
F isica molecular : estudi especial de les solucions. _

Mecanica de sólids i f1 uids aplicada a l'crganisrne
huma . _ M étcd es a pties: microscopia, refractcme

t ria , espectrometria, polari metria, etc. Qptica geo-
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EMBRIOLOGIA 1 TERATOLOGIA '
Es tudi del desenvolupament deis úrgan s i deis anexos

embrionaris i íerals, i de les Iormacions tu alolbg i
ques, amb la seva técnica hist ológica,

Trtballs prd~ti(S : Estudi de series de tall! d'embeions
de d iverses especie s a nimals. P reparacions reeons
t ruides. Estudi de peces teratológiqu es.

Hora r í : d'n a 14.
Epoca del cnrs : maig ¡ abril.
Dies !cct ills : 40.

BIOQUíMICA.-Prof. A UGUST PI 1 SUNYER.

Nocion s de Qu imico_F isica . _ Principia immediats.
_ D ia sta ses. _ Cornposició deis teixits. _ Me.
tabolisme en general. _ Energética animal. _ Ali
mentació. _ S ecreclons. _ Prccessos bloqu imics
en gener~1.

T reball.r pri'Jcl;cs: Estudi practic deis temes abans in;
dicats. __ E nergetica biolOg-ica. _ Metabclism e ro_
piratori . _ T écniques quimiques i Hsico-quirniques
aplicades a la Medicina.

T rebails q"r f uigirclll als a/¡lf1l.1l e.r: Realitzacié per.,
sonal deis treball a abana esmentats . Assisr éncia a les
demost racions complementá ries. Sessions de Semi;
nari i orientaci ó bibliográfica.

H(1f'ari : d'r r a f4 .
Epoca del curs : octub re. novernbre 1 dcsembre.

Dí es lrtt ius: 60.

FISIOLOGIA GENERAL.-Prof. J. M. BELLIDO.
P ropietats de la materia viva. _ F i.siologia ceHula r.

_ Q uimico--Física cellular , _ Teix jts muscular,
ner viés, glandula r : propietats fisiolOgíques. _ Fi_
siolcgia de les associacicn s neuronals ; reüe xcs. Me
di intern, F isiologia de la sango _ Reproducció eel
luJar : herencia.

Trrballs pnlc:t ics : Técnic a fisiolOgica gener al : :Mi lode
¡trafic. Aplica ci é de II'S técniques de quimica i de
fisieo-química a la fisiolOll:ia cellular i del medi
intem . T écnica d'e leetrcfisiologia.

Trrbalb prdctics qlu s'trigi,.(ltI als allflllnes : A5sis_
te ncia a les demost racicns i als t rebaüs pra ctics. _
T rcballs de Seminari. Bibliogra fia.

Hom r í: de 8 a II.

Epoca del curs : octubre, novcmbre i dcsembre.
Dies lectiTls : 60.

* El professor d'a qa esta mat eria esta pendent de dcsignació
pcr la F acultat.
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FISIOLOGIA H UMANA- Prof. A UGUST PI 1 SUNYER.
Fl siologia de la digestió. circu !aciÓ. respi ració. metabo

lisme, secrecions ext ern es i internes, reproduccié,
sistema nerviés : recepiors . etec rors i cent res. 
Cor relacione fisiologiques.

T,,-eballs prr'ie/ics : Treball individual i ass istencla a
demost racions de fisiologia de tots els aparells or
gánics ; vlvlseccico s : aplicacions a la Medicina .

T rcballs rractics l/lit s'esisnran als a/rmUles : Assisten-
cia a les dcmostracions i t reballs irtdicnts.

lloran" : d 'll a 14 .
Epoca dil rnrs: gener a juny.
D íes l(( tills: 120.

FARMACOLOGIA. - Prof. ] . M. BELLIOO.
Absorc i é i elim maci é de les drogue s. Drogues que ac;

tuen sobre els agents causanrs de les malaltiea i so;
bre les funcions orgániques : estudi monog ráfic de
l' acció farmacodin ámica de les mis importants. Opo
terapia i immunoterápia. Agmts terapéueics no como
presos en la categoria de drog ues : estudi genera l.

n 'cballs p,,-dctics: Asaistencia al labora torio a la Cl í.
nica de Terapéutica. al Sen" ~e Te ra péutica f ísica,
als dispensaris, a la Farmacia de l'Hospital (tec
niea terapeut,iea). V aloració de r nedicaments : ue
mostr acions de farm acodinámi a : practiques indivi
duats de t écniques tcrapcutlques.

H orori : de 8 a rr .
Epoca del cnrs : febrer a juny.
Dies ltc rills : 100.

MICROBIOLOGlA I PARASITOLOGIA. - Prof.
PERE Doxnxco.

Baetericl cg ja ~etwral. T écnica bacteriol&gica . Immuno...
logia. Técnica immunológica. Pa rasi tologia, T éeni
ca parasitolOgica.

T rt balls prtk lies: Els alumnes, dividit s en gru ps ,
anira n repetint tot s ele tre balls i expe rté ncies cor
responeuts a la drscipfina bacter-iológica. Els treballe
pra ctics ocuparan tots el, alumnes dues hores dia·
r íes.

T reballs J>rdetics nnc s'e:l"igira.. als alll1lJrrcs: Observa
cions de morf ologia bacter iana. sembres, jnoeulncié
ident ificaclons, reaccious serclógiqucs, exam en de
productes patologics. diagn óstic de par ásita hema...
ticoles.



H orori : de 8 a n .
Epoca dd Cll rs: abril a juny,
Dies lul;KS : 60.
Les Ilicons i les practiques d'aquesta m<l ter i<l tindran lloc

al Laboratcr¡ Municipal (Sicilla, 44).

ANATOMIA PATOLOGICA.-Prof. ANGEL A. FER
RER CAGIGAL.

Lesiona gene rats : degeneraciona i infiltracions i necro
s i~. en lIurs varietar s, com t rastorns meta bólica de
ceHules i t eixi ts, _ Inflamació. _ Hemorrag ia i
coagulació intra vascular. _ In flamacions d'origen
OIpecific en tlurs vari etats. _ Nooplb ies. _ Le.
sicns en sistemes i organs (Sistematologia i O rga ,
nografia patolbgic.1).

T reboíis /tI'Iktics: Necrópsies. estudis de llurs proto
cols i deis A rxiu s del Musen Anatomopatológic,
projeccicns, epidioscópies i dlapositive s, Llur estudi
micrográfic i de proj ccció microscópica.

Potolooio l'!,rN rilllclltal en animals de labor ator i, e11 les
lesiona possibles.

T rebaíls f>r ,¡c/ ics que s'o:;giro» al! alutrtnu : Prácrí.,
ques de nec r épsies amh asaist éncia obligada a un
nombre no major de ,>i,,', i realitz acié efectiva de
dell. Es tudi i c:oHccd ó. i també redaeci6 i inte rpre;
tació i protocols de necrópsie s. Interpretaci ó ana to
me-patológica de peces conservades i llur diagniu
tic. _ P ráctiques de preparacions mierogrifiqu('s
amb técniques diver-es i diagnóstic de preparacions
microscópique s.

Ho reri : de 8 a 11 .

Epoca dd curs : octubre a gcncr.
Dies lccliu! : 80.

FISIOPATOLOGIA I MEDICINA EXPERIMEN
TAL *

Fisiologia ;alolOnito: Genera lita ts . eonstituci6 org i 
nica, _ Patologia de la nutriei6 : de I'economia
t érmica : dd sistema incretor , _ La infecció. 
Patolog'ia de la circulacié d(' la S<lllg L dels apa
rells digestiu . respiratoei. ur inari ¡genital. _ PoI 
lolOjfia del sistema nerviós. _ Psicopatologia. 
P atolog'ia del sistema rcticulo-endotclial.

Medicilla t x perimell/al: F'reliminaes. _ Gran~ s:n.
drom es ex pcrimen tals . _ Iufcccions i iutnxica cions

• El proíessor d'aquesta materia esta pendent de designació per
la Facultat.
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expe rimentals. _ P atologia exper imental dels di
versos aparcUs orgánica.

Tr~balb prdrti(J: Consistiran en experimenta i ob
servacions eefe rents a les matknes adequades de la
F isiopatologia i de la Medicina ex periment al.

Tr~balls prdrtits qllt s'crigirall ms o/UtuJlu: Ues sc_
ran de ccmp rovacié de pertcrbacio ns patológiques
en els malalts, j alt res, d'exper irnentació en els ani;
mals de laboratori per a tot allo que Iaci referencia
a la Medicina expe rimenta l.

Horeri : d'rr a 14.
Ep oca del eurs: octubre a marc.
D ícs /eetills : 120.

PROPEDiW T ICA CLlNICA.-Prof. LLUÍS CELrs 1

PuJOL.
Interp retació deIs signes de les malalties. _ Mitjans

d'exp loracié, inspecció, palpaci6 i percussió. Raiga
Roentgen, _ Anamnesi. _ H istoria dels malalts.
Termometrja. Semiotecnia respiratoria, circulatoria,
hemática, urtnária, genital, digest iva, nerviosa. Se
miotecnia del sistema nerviós vegetati u, endocr ínica
i metabólica.

Trebcíls J>rdcties: Análisis d'crina, saug, sucs gastr ic
i duodenal. _ Coprolocia clínica. Liquid céfalo;
raquidi. Ex sudats, transsudat s i esputs ._Metode~
g ráfics a la cl íniea~Electroeardiografia~Radio~.

copia. _ Metabolime tr-ia. _ Educació dcls scntit e
i mitjans dir cctes rl'cxploració .

Treballs prJ, ctics l/ lit s'erigirml o/s o/mulles : H istories
cliniques. _ T¿c:niques elementals d'análiaia d'ort ,
nes, esputa i sang, coprolóqiques, de sucs gibtr ic i
duodenal, l iquid cHalo. raq uidi. ele. _ Es figmo
grafia. esfigmomanornctria. _ Interp retad ons ra·
diolOgiques elementals.

H orori : d' lI a 14.
Ep oca del curs : abril, maig [uny.
Dits lecfius : 60.

PATOLOGIA 1 CLfNI CA MEDIQUES, primer curs.
Prof. A GUSTÍ P EDRO P ONS.

Majalties de I'aparell respirator io _ Malalties de l'a
par ell cir culator i. _ Malalt ies infeccioses.

T reballs prdctics : T reballa a la enpcalera del malall
sobre les qiiestions objecte del cur so _ Treballs de
laboratori sobre l'exarnen d'esputs i de liquids pleu
rals. _ T ecniques diagn ostiques en les Iníeccton e.

Tre bo/ls prdctics qtle s·/!.rigiroll o/s a/unllIl!S : Obtenció



i prcsentació d'his tórics cllniques : I. Espete, citolo;
gia , examen del bacil de Koch, flora banal i anae
robia. Fibres elástiques. Albuminoreacció. 2. P r ác,
t iques de ten siruet ria ar ter ial i venosa. oscillome 
tria arterial i electrocardiográfica. J. Sa ngo Sedi
mentaci6 globula r, Sero.aglutinaci6. Hemocult ius
F órm ula lencocitária .

Homri i d'JI a 1.l-.
Epoca del t urs: gener a juny.
Dirs lcctius : 120.

PATOLOGIA 1 CLíNICA MÉDIQUES, segon curs.
P rof. FRA:S"CESC F ERRER SOLE RVICRNS.

Ma1a1ties del rouyó. _ Patologia digestiva i dels arte
xcs det tub digestiu (fetge, melsa, páncreas, peri to
neu). _ Ma lalties de la sango

T rcballs pract ie: : Discussió de casos dimes, cada dia.
Altres treball s sobr e exploradó i tecruques de la.
boratori clíni c re terents a les malal ties de! prog ra ·
ma anterior (bilirubinémia, colesterinémia i uric é
mia quantita tives, reserva alcalina, etc.). _ Ex á,
mens d'o r ina, suc gástric , etc.

1'reballs praclies qu e s'e-riyirCIII als allw ll1es : Assísten 
cía diar ia a les clfniques, havcnt de partici par en
la discussió de casos.- A sslsténcia als treballs prác
t ics anteriors.

Horari : d'n a 14-
E poca del &1I1"S : gener a juny.
Die: {utiIIS: 120.

PATOLOGIA 1 CLíNICA MÉDI QUES, segon curs.
-c-Prot. FRANCESC E SQUE ROO.

Estudi complet de 11:'5 malalties de la boca. far inge, esó,
fag , est émac. intestins, Ietge, páncreas i perit oneu_
Estudi cornplet de les malalties de la saog i de la
rnclsa_Estudi detingut deis g raos síndromes re
lIals_Estudi complot de la palologia especial del
rony6.

Tu baJIs prdctics : Oínica, Raigs X i Labora tcri de.
dicant una hora a la Oínica i una alt ra hora .
indistintamen t. a Raie s X o La boratori , segons
la importa ncia d'aquest s métodes au xilian ea 1'15
dist ints capl tols.

Treballs prclctic~· I/u e s'e.1'iyirau ols a/11 m/les: His tórice
clluiques. Interpretació de radiografies.cc. Interpre
tació deis resultat s de les análisis quimiques, histc 
100iques, preves funcionals. etc. P ractiques de les
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investigaeions de fácil realit aació. _ Maneig de
l'jnstrument auxiliar d'exploracié .

Les l1 i~s i els treballa práctics tindran lIoc a l'H OS4
piral de San t P au.

Horari : d' n a 14-
Epoca dt l CII' S: gene r a juny.
D its ltrl i lls : IZO.

PATOLOGIA 1 CLíNICA MEDIQUES, tercer CUTS,

- Prol. J OAN C UATRECA5A 5.

Malalties del siste ma nerviós. Endocrinologia i malal
ties del metabclisme,

r , ebafls I'rdctirs: Ex ploració de malalt s a les Cllni
ques, técniques de diagn ostico técniques elemental s
de Labo rato rl. collaboracíó al t reba11 del Dispensa.
ri . Dues hores diáries, com a rninim..

Treballs I'n}cfirs qllr s'eri,qi'an (l Is oíumnes : Reafit
zació de les técniq ues ante riorment asscnyalad es,
prcscuta ció i revisió de les histor ies cllniques.

Homr í: d'r r a 14.
EpocoJ del t llr.(: gene r. Iebrer mar e i abril.
Díes lttlius: ¡O.

SIFILOGRAFIA 1 DERMATOLOGIA. - Prof. JAU.

ME P EYRÍ.

Fisiologia norma l j patológi ca de la pell. _ Semiotica
genera l. _ Terapéutica quimica i Iisica. _ Dermi,
tis artificials. _ Ronya. Tinya. Tuberculo si. Lepra .
Pucdenaitis. Sebor rees i reaccione cutánies erite
matases, \'esiculars, butllofoses i cscatoses_Cranc_
N~'Us_Cicl e evolu tiu del pa rásit de la sífilis. Im
munologia. Prcc és primari. Per.ode reacciona! er,
Ja pcll i m' lCOUS. P er iode neoformador.-Sifilis plI .
renquimalosa-Sífilis hcrnatica.-5ifilis cétato-ra,
quidiana. Intrad ermoreaeeíó, _ Medicacions i ac
cidems. _ Coadjuvants. _ Plretoter ápl•. _ Hi.
dro terápia. _ Xa ncre tou i complicacions. _ Lim,
fogranulcmatosi. _ Blenorrag ia uret ro-genital.

Trrballs pr¡)ttics: Recerca de treponemes i espirils en
les mucoses. Recerca d'escates i fuoparásits. P rac
t ica de les reacclce; ! erolbg iques en serums lue.,
t ics. Recerques en el céfalocraquidi. P ráctica d'in 
jeceions i mitj ans te rapé utics antiluétics. Practica
d'elect roter ápia cut ánia .

T reboílr prdclics que s'erigirrJU oís aIIllJlU CS: Minim
d'hist óries d íniques de les dues brauques de l'espe ,
cia litat. _ Les practiques anteriorment esmenta
des,



H(Wori : d ' lI a 14.
Epoca drl curs : octubre, ncvembre desembre.
Dies íectius : 60.

PEDIATRIA.-Prof. G RECORI V IDAL J ORDANA.

Gl'lrl'ro/itafs : Puericultu ra. _ T ras torus nutritius del
lactant .Lc.Malaltie s del ncu-nat i coug énit es, que es
manifestcn a la primera infano a_usions obste ,
triques. _ Inicccions : partieul arita ts de les lnrec ,
cions comunes a I'infan t i a I'adute, i infecciona ea
racterfstiques de la infancia._Dislrofies i malalties
del metabolisme_Malalties pr ópies de la infanci..
I part icularitat s Que presenten a la infáncia les mil.
lalties comunes al nen i a l'adult en els diversos
aparells orgá nics.

f rt balls pr&lio : Ducs bc res diáries. DiIluns, dime,
eres i dlvendres : dispensar¡ general pcl P rofessor.
Dimart s : dispensa r¡ de Iactants. Dis sabte : dispen
sari de tuberculosi.cc.Cada dia visita a malalts hes,
pitalitzats. _ Practiques d'ex plcra cjó clínica. his;
t óries. examen de malajts, laboratori.LcIntervenció
directa al' l'al umne en tots els t reballa de la clinica ,
encarregant. ae particularment deis propis del per
sonal auxil iar ; injec cicns. cures. puncione. eorbes
t érmiques.

Trebalts f!'ract irs qwe s'exigirau oís almJHles: Pr ácti;
ques de Puericultura: corbcs de pes, dir crcié de re_
giros d'a limentacié, consells a les mares. etc. Prác
t iques de elmica : inte rrogatoris. histo ries cl iniques.
observaci é continua deis malal ts que cls s:guin
encatTl'gat s_Prictiques d'exploraci é elia ica i ra ,
diolbg iea_Treball s elerncntal s de labora torio Va.
lurnne port ara una llibreta on hau ran de constar
els t reballs pr áctics que Ji siguin encomanats i on
anota ra eh resultats de les seves expl oracions i col
leccionac á les h istor ies clin iques.

Rorad: de 8 a II.

E!'or(J del (ur! : febrer , ma r¡; i abr il.
Dits lerlius: 60.

PEDIATR IA.-Prof. P ERE M ARTÍNE Z GARcÍA.
Puericultura i higiene general de la infancia_Fisio

patologia del nad" . La debilitat congénita. _ Els
síndrom es dits "obstetr-ics "_Ieter ídes del lactant.
_ P rincipals infecciona locals i generalttzadee.v-,
Anornalies auat ómiques. - Cardiopat ies congénites
-Trastorns nut ritius i de la dige, t i6,_Modalita t~

cliniques i jndieaciollS terapéutiques de les infeccions
més freqúents en la primera infancia _ EIs dife-
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rents síndromes digestius . respiratoris . hemá tics, ur l,
naris i ner viosos de l'cdat infantil.

Trrballs prdctics : Practiques de Pueri cultura.cc.Pre
pa ració de productes diet étícs. Semiotecn ia especial
de la infancia. An álisis c1íniques rnés t mprades en
l'especialitat. Exámens radiolóeics. Assis téncia a ma;
lalt s del Dispensan . H istories cliniques. Exámeus
anatomc-pa tológ ics.

T reb,du prdrtiu qlle s'exigirall als a{I"""ts : Els es.
mentats, ; lIur anotació i comentar; en una \li
breta de Practiques.

Les lIit;OJl5 i treballs pr áctics t indran lloc a I'Hospiral di'
Sant Pau.

llorari : de 8 a 11 .

Eroca del rors : febrer, roa n;; L abril .
Dirs Itctills: 60.

PATOLOGIA 1 CLlNICA QUIRÚRGIQUES, pri;
mre curS.- Prof. AK'I"OI\""I TRIAS.

T raumatisrnes ; llurs cumplicacions. Infeccions quirúr
g iques. Malalties rnés caracteristiques deis sistc,
mes. XOCiOllS general s sobre les neoptásies. Pa to
logia quirú rgica especial : erani, raquis i t órax .

Tr rbalb f'Tdct'ks: H lstóries cl il1 iques~"ssistencia

dia ria als malalts per pct its g rups d'aj umnes. Assis
tencia al Dispensar¡ i a la sala d'operacions. Diá,
legs clinics.

TI'tballs f'Tdttiu qllt s'rx;giTa1/ ais alumncs : H isto ries
cIíniques completes dels malalts a ells encarregats
Referencia detallada de les operacion s vistes. P r áe
tita personal de les man iobres complementá ries d'u;_
ploració eHnica 1 attres elements de tera péutica q UI 

rúrgica. Interpretaeions de radiog rafies.

Horeri : de 8 a ti ,
Epoca del CUI'S: tebrer, marc. abril, maíg i juny.
Dirs fu tiles : 100.

PATOLOGIA 1 c LlNICA QUIRÚRGIQUES, p,;mer
curs.- Prof, MANUEL CORACHAN.

Traumafismes i llurs complicacions, _ Inl eccions qui.
rúrgiqu es. Malalties més carac teris tiques dc1s siste
mes. _ Patología del crani, del raquis i del t órax .

Treballs prdctics : Histories cliuiques. Assisréncia
als rnnlnlts pcr grups de pccs alumncs. Asslsténcia
al Dispensar¡ i a la Sala d'operacicns. Discussió
de casos cllnics.

Tr eballs pratfics que s'c.rigiran (lis alumllC$: Hist ó-



r íes el injques. _ Resume de tes operacjons presen,
c iades. _ Practica personal de petites tecniqu('S
d'exploració i de terapéutica quirúrgica.

Les Ilicons i els treballa tindran Iloc a l' Hospital de Sa nt
Pau.

HWClri ; de 8 a r r.
Epoca del Cllrs : íebrer, marc. abr il, ¡naig juny .
Il ies Itctill.1 : t oo.

PATOLOGIA QUIRÚRGICA, segon curs.- Professor
] OAQUIY T RIAS.

Eirurg ia de cara. coll, membres i pel vis.
T rebaíls J>rdctj(S; Assist éncia a les opeeacions en dies

a herns. repart its en grups. _ Ex plor aci ó de malalts
a la clín ica i al dispensario _ Pract iques d'inst ru,
mental. _ Conferencies sobre casos tr iats.

Treba/ls prdclics que s'ul.qjrCln als oíwmnes : Aparelfa,
ment de fractures_Maneig d'in strumental quir úr 
gic. _ Interpretació de radiografies._ Descripci6
d'opcracions vistes._ RedacciÓ d'his tóries cliniques.

H orari : de 8 a 11.

Epoea del CIU"S ; febrer , marl;, abril, maig i [uny.
Die¡ lectius ; too.

PATOLOGIA 1 c Lll\'lCA QUIRÚRGIQUES. tercer
cursoProí. J. 11. BARTRINA.

Nceícns de Patclogia de l'apa rell urinar i i de l'aparell
genital de I'home--Afeccions quirúrgiques del pe.
rit oneu. Pa rets de l'abdomen.--Hern ies_ Estómac
(en particular , ulcus i crancj.cc.Fetge i vics biliars
(especialment Iitiasi bilia r)_Pancreas._ Mclsa._
Intest l (especialment apendicitis)._Recte i aaus.

T reballs prdctics; A pr imera hora, exploració de ma
lahs i recu ll de les dades nccessáriés per al diag
nóstic. _ Discussié del diagnóstie i establiment
d'indicacions operatór-ies o d'altre tractament,
Visites al dispensari.-CoDÍerencies sobre els ca_
sos esccllits, amb esquemes. r ádícs, fotog rafies, etc,
Dos dies setmanals, demosrracions opeeatóries de
ciru rg ia d'u rgé ncia.

T reballs prdctics qlft s't ,rig jran als aíumnes : Redacció
d'hist óries cliniques i exploracié de malal ts, per
grups._ lnterpretaciÓ de radiog rafiee. _ Radic scó
pies i endoscópies. _ Examen eito.bacteriolóaic de
l'o riua. _ Anális¡ de sucs gast r ics i duodem ls._
Practica de cures correuts. _ Ex ámens cop rológics .
_ Els alurnnes assistiran per- grups als t reballs de
laboratori.

333



334

H ororí : de 8 a 11.
E poca ehl curs : octubre. novembre gener .
Dies lectiw: 60.

PATOLOGIA QUI RÚRGICA, tercer curso - Pral.
ENRIe RISAS I Rraas.

Patologia quirú rg ica abdominal (paret de I'abdomcn,
apanll digestiu i anexos : peritcneu ; epiploon; me
sas ¡ a paren urina ri ],

T relxJUs proclia : Exploraci ó de malalfs a les in
fermeries i dispensaris. L licons cliniques amb pro
jeccions, esquemes. dibuixos rad iográfica i fotográ
fics i peces pato lógiques. Dos dies setmanals, de
mostradons operat órtes .

T ,.elxJll.r prad ies qlU s'es igiran o/s altllnJus : Expl.....
ració de malalt s i histories cltniques. QüestioJls qui
rúrgiques que hauran de presentar per escrit-Son
dat ges gastric i duodenal. (Ia strcscópies, Rectosc ó
pies. Radioscópies.cc.Radiog rafies i tecniques espe
cials~Practiques de Laboratori : cxploració Iuncio
nal del fetge¡ exploració funcional de la bufeta biliar.
Análisi deis sucs gást r¡c i duodenal, femta i orina.
Aparen urinar-i: rotes les practiques impreseindibles :
cistoscópia, uretroscópia. cateter isme ureteral i ex
ploracié funcional del rony6. Radiografics : t écní.,
ques especials. Exámens d'orines_ Constant d'Am
bard,

Les llicons ¡practiques tindran lIoc a I'Hospital de Sam
Pau.

Horari : de 8 a 11 .
Epoca dll Cllrl: octubre, nove mbre i gem:r.
Dies llct iw: 60.

OBSTETRtCIA.-Pral. P ERE NUBIOLA.
Estudi del conducte pelv icgenital. _ Anatomotisiolo

gia deis organs genital s__ Bíologia de la gesta 
ció. _ Proped éutic a de l'e mbarás. _ H ig iene: i
assistencia de la dona gr ávida. _ Puericultu ra
allte /Jm' IIlIn. _ Es tudi global del pa rto _ Es tudi
dels casos especials fisiclóg'ics del par to _ Assís
teneia. del sobrepar t de mare ¡ nadó. Al1etament
i puericultu ra potsna tal s. Ter apéutica obsté trica.
Inter vencions tocológiques. Patologia gravidica .
Distócles i Ilur tractament. Accident s puerpcrals i
del nou nato Infecciona puerperajs, r namár-ies i dcl
nadó. Obstetricia forense. Deonto logla aplicada.

T rebaíís prdctics : Coni untament amb les explicaeions
i demostracions, el cu rs compren lassisténcia cous
tant a la clínica. a J'amfiteatre operaron, als tres



desembre.

dispensaris i als servéis de puericultura anuos. Es
realitzaran les practiques amb maniquí o fantoma.

Trt balls pTrutks q lu s'r.rigiran als alll mna : 2s obli
gatcri per als alumno s alte rna r de dia i de nit en
la permanencia a la sala de parts i efectuar ser véis
de curac ié i all ilj;onamc:nt per a la comprensió dels
casos clinics. S 'ex igira al .s alumnes l'assístencia al
nombre de parts que fixar á el professor.

Horari: de 8 a n .
Epoca dtl curs : octubre, nc vembre, desembre i genero
Dits lutil/s: 80.

GINECOLOGIA.-Prof. V Í CTOR CONILL
Anatomia i fisioll)gia de I'aparell gen ital Ienteni. Sfmp,

tomes i diagnÓstic gineeológic. Endocr inologia gine
coJ(lg ica. T erapeut iea Iisica en ginecologia, Neo.,
plásies i prccessos inflama tori s. Dperatoria gineco
1000ca.

Trtballs proeties : Exploradó manual i instrumental.
técnica i interpretaci é d'una biopsia. Íd. d'un fr o
tis vaginal Raspa r diaguóstie, técnica, Técnica
d'una sessió de diatermia, íd. d' una sessió d'ultra,
violats, id. d'una sessió d'Inf rarcigs. _ Técnica
d'una insuflacié tubárjca.

Trt balls prdctics que s'uigiron ais a/ llmIlU : Explo,
racié bimanual combinada . Practica d'un reconei
x ement instrumental. Id, d'una cura cervical. Id.
d'un Irot¡s. Obtencíé de mater ial per a una bióp.,
sia.

Horari : de 8 a 11 .
Epoca del cws : novembre
Diu íecties : JO.

OFTALMOLOGIA.- Prof. MARIA SORIA

DiagnOstic i t ractament medie de les a feccloa s de les
parpell es, conjunt iva, vies lacrimals, cóm la. iri s,
i crista Yins. Diaf{tlOstic i tracta ment deis processos
hipertensius oculars. Man ifestacions oculars de les
afeceions general a.

Trrballs prlletk s : Els alum nes assistiran d iáriament
al Dispensari. en el qual seran ensmistrats en les pe
t ites tecniques peculiars de l'Oftalmología.

Trebal/s prdctics qlu ,s'txigiran a/s a/mll nes : H isto-
ries clíniques, practica de les técniques eementades.

Horari : d't r a 14.
Bpoca del curs : octubre i novembre.
Dirr lutius: JO.

,
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OFTALMOLO GIA.-Prof. JOSEP GÓMEZ M ÁRQUEZ.

Diagn óstic i tractamcnt de les malaltie s i t raumatis
mes de l'aparell de la visió. Aetua ció del metge ge_
neral en els casos que han d'ésse r ecnsidera ts de la
incumbencia de ¡'e~pccialisla.

TreooIls prJttits : Tct s els necessaris per a accnsegurr
¡'objectiu anteriorment esmenta t.

Trebol/s ;riJ(li(S qut' .r·erig ir/JII cJls lI/lImJ'1lS : Tob els
d'ex ploració Que puguin efectuar- se mitjancant la
mspecció i palpació immediata i l'ús de ¡'oftalmos
copio

Les llicons i sesslcus practiques tindran lIoc a l'Hospi-
ta l del Sag rat Coro

H orari : d'n a 14.
Epoca de/ curs : octubre novembre.
Dies /et t ius : JO.

OFTALMüLOGIA.-Prof. IGNASI B ARRAQUER.
Diagnóstic i tra ctament de les afecciona de les parpe ,

líes, conjuntiva , vics lacrimals, córnia, iris i crls.,
tal·Ii, Dia gnóstic i tractament deis processos hiper;
Icnsius oculars. Mani festacions oculars de les afee
clons geuerals.

Trebo//s pr flctits : Assisténcia al Dispensar i a la
Sala d'epe racions.

TrclxJ/ls trdt tits que s 't .rig iNln cls alumlllS : Histo
r ies c1íniques: coHaboració a I'assistencia deis ma
lalts del Dispensari , a I'H ospital de la Santa Creu
i Sant Pau, Scrvei d'Of talmologia, on tindran efee;
le les Ilil;Olls ¡ practiques.

H omr i : d' lI a 14.
Epoca del turs : octubre i uovembre.
D íes /u tius : 30.

HIGIENE I SANITAT.-Prof. ANImn SALVAT.
Q imatologia i gecgrafia mediques. Brcmatclogia. Higie

ne urbana, subdividida en: a) edificaci6 i urbanit.,
nóó j b) prov eirnent d'aigúes potables j e) r égim
sa nita r ¡ de Jes desferr es urbanes. Epidemiologia ge
neral i especial.e-e'Fra ctat de la deeiníecció,

T rebal ís prd,li(S: Diáriament, durant el primer mes,
instru cdó general en el Laboratcr¡ relerent a Mi_
crografia ¡Química amb aplicació a la Higie ne.
Durant els altres tres mesos, treball s rnoncgráfics,
per comissions o ponencics, d'Higieue urbana i
d'Epidcmiclogia. amb la coHaboraci6 de l'Institut
Municipal i l'Hospital d'Iníecciosos.

Treballs prd' tk s qllt s'o :igimn (lIs (I/umllcs : Eh tre-



ball s de La boratori es realitzaraa en el primer pe
r jode. El s t reballs monog ralics serán realit zats per
grupa a les hores lndicades, i cada un s'examina ra
en sc:ssió de seminari, davan t tots els alumnes, Vi
sites a centres sanua rls, ins tallacions urbanes, etc.

H orari ; de 8 a II.

Epoca dtl (Urs : octubre a gener.
Diu ltctius : So,

MEDICI NA LEGAL,-Prof. MANUEL SAFORCADA,
Deontología . _ Respcnsahilitat medica . _ Perltatge

medic_Metges fore nses._ Tanatologia-Afrodisio_
logia. _ Traumatología . _ P onologia. _ Toxico .
logia (etiología, semiologia i tractarnent general).

Tr ebaíir priktics : Autopsic:s judicials. Rc:dacci6 de do
cuments médico-Iegals. Reconeix ement de taques de
sang, mecoai, esperma, etc. Revelaci ó i class ificac ió
de les empremtes dactilars, _ Pra ctiques d'antro
pometria .Lc.Examen de restes cadaveriques, -Doci
másia pulmonar, hepática i suprarenal.Lc.lnves tjga .,
ció de la pateru ita t. MaTlt:' ig de l'espectrcscopi, apa .,
rell de Ma rhs i Mitscmrlich_

Trt balls prJctics qlle s'erigirall cls aJlltIllItS: Haver
practicat, alrnenys, dues auto psies judicials i haver
assistie a un nombre d'aut ópsies que fixará 1:'1 pro
Iessc r. A més deis documenta medico-legals, estad.
obligat l'alumne a presen tar per escri t un resum de
les practiques abana indicades que haur á d'arnpliar
vcrbalment, a petició del prcfe ssor,

Horari : d't r a 14-
Epaca drl cur.r: octubre i ncvcmbre.
Dies /tc tills : 30.

PSIQUI AT RI A_- Prof. E~ULI M IRA.

Nocíons gcnc:ra1s de P sicologia médica. de P siccpato
logia general, de Sem iologia psiquiatrica_Diagnós
tics, simptomes psiquiát rics. _ Xccíons deis prin 
cipis d'assistéecia i tractaments psi'1uiat rics.

Trt bolu priJch'cr: Es procu ra ra que els alu mnes apr en
gui n I'aplicació dels diversos metodes d'e xploraci ó
clínica psiquiátrica i que present í ecdascen una
relació de la simptornatologia observada en un cas
de psicosi aguda i en un cas de psicos¡ cr ónica. Ca.
da dia es dedicara una hora a prcsentació de ma
lalts i una altra a discussió deis casos prcsentats.
Les dissertacions teóriques staplicaran scrnpre que
sigui possible a la consideració de casos práctics es
tudia ts.

337



338

Les lIitons i les pra ctiques tindran llcc a la Clínica
Psiqu iát rica ~I unicipal d'Urg éncia (Liull, S. darrera
ti Labcrator¡ Municipal).

H orari : de 8 a 11 les primer -es 20 Uil;ons; d 'n a 14 la
ru ta.

Epoca dd Clirs : desembre i gener .
Diel IlCtiru : ,}O.

OTo-RINO-LARINGOLOGIA.~Pror. FE'RAN CASA

DESÚS.

Nocíons espeeials d'emb riologia aplicades a I'OIO-riDO
laringologia. _ Anatomia clínica de l'oida. _ F t
síologia cl ínica de Poida . _ Diagn óstic diferen,
cial de les afeccio ns otol ógiques més importante
pcr al metce ur áctic. Anatomia i fisiologia
clínica de les Iosses nasals i sinus accessor-is.
Diagn óstic difere ncial de les afecciona r inologiques
i dele sinus nasals. Anatomia i fisiolcgia clínica de
la fari nge i de l'esOfag. Diagn óstíe diferencial de
les afeccions faríngies i esofágiques. Anatomia i fi .
siologia de la faringe, traquea i bronquis. Diag nós
t ic diferencial de les afeccions laringles i traqueo
brcnquials endoscé eiqaes.

Trtballs f'rdttitl: DillIUlS, dímecrrs i divtndrts , d'u
a 13: sessions operar óries : de 13 a 14: exercicis
práctica dels alumnes . Dimorts i dissabtts, d'r r
a 12: visita de Dispensaris ; de IZ a 13 : exercicis
practics deis alumnes. Dijous, d'ft a ra : visita de
Dispensaris ; de i2 a 13 : visita de ainiques; de 13
a 14 : exercicis pr áctics dels alu mnes.

Trtba/ls practics qlie s 'tr igiro" o/s olutl'Mles: Explo
rae i6 deis malalts. Oríentaci é diagn óstica i terapéu
tica .

Horori : d'r r a I.4..
Epoco dtl rnrs : novembre desembre.
Ditt lectiu.s : JO.



II

ESPECIAL/TA TS NO VES'

UROLOG IA. - Pro f. S ALVADOR GIL V ER NET .

Exploració de l'apa rell ur ina rio _ Semiologia urcte,
gica. _ Patología ur inaria. _ Téc nica oper atoria.

Trebaíls priktic-s. Dínuirts i dissabtes, d'rr a 14: ope
racions. Dill,m.r: d'r r a 12 , dispensari ; de 12 a 13.
visita a la sala; i de 13 a 14 : cistoscopies.

T rebaíls "rdct ¡a q~ s't rigirtm ais afumMs: Interro,
gatori i explonci6 clínica de malalts. _ Sondatge.o.
uretrals, mantig del cistoscopi i interpretaci é de
cistoseóoies. _ Analisi elemental d'orina. _ Inter
pretació de rad iografies. _ Presenciar les opera.
cicns habituals d'Urologia.

Homri : d'r r a 14-
Epoca del C1Irs : maig i juny.
Diu tectíus : 40.

T ISIOLOGIA.- Prof. L LUÍS SAYÉ.
Evoluci6 deIs ccneixement s sobre la tubereulosi._Epi·

demiologia. _ Bacteriologia. _ Ana tomía patol ó,
gica general i especial , _ Semiologia. _ Formes
c1iniques. Descripeió de la tuberculosi lntratcráclca
del lactant , del nen de la segnna infancia. de j'ado,
lescent i de l'adult._Tecnica diagnostica i diagnós;

, A elecció de l'a lumne.
Podr án inscriure's en aque sta cursos, ultra els alumnes. eh meto

t es. si el professor ho cree ccnvcuier u.
La Secretaria de la Facultar podrá establir un hora r! distint

per a aquests cursos, previ acord del proiessor amb eh alumnes
inscrits per a la mater ia.
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t ic diferencial de la ruberc uloai pulmona r. Els el..
ml'nts del pronóstic. t r;>rlament hiRienie, tubercufl
nic, act inoterapic_La criso lerap ia_La collapso
ter apia . _ El tuberculés guaril. _ P rofilax i, va
cunaci6 anti tuberculO5a. _ El metge general i la
lIuita ant ituberculosa.

T rt bGlls p ach'- l : Demostracié de malalts del serve¡
d'Assist.encia social de tuberculosos de la üerera
litat (Radas, 24) i deis resultats de l'examen siste ,
mátic . de scposats sans en el Dispensari a ntituber
cul6s de la Facultat. Demo stració de les tecnique~

habituals per a la investigaci6 del bacíl de Koch en
les secreclons i excrecíoas , orina , esputs, etc, De.
mostraci6 de les practiques lera pbltiquts mediques
i quirúrg iques i del treball del Dispensar! d'assis
tencia social.

T rt bo/1" prrl ctics qne s"'xigirll'l /lis lI/lllll"a: PreseD
tacíé de t res histor ies clfniques amb diagnóstic i
or ientaci6 terapéutica i norme s profiláctiaues a se_
gu ir (nens i adult s). Lectura de dotze radiografies
de lactante, nens de segona infancia i adults. 
P ractica de les tecniques de laboratori clássiques i
de les acteals pcr a la investigació del bacil de Koch
en les seereclcns i excrecions. esputa, or ina. etc_
Pract ica de les técniques cliniques eorreuts i ext rae
ci6 d'exsudat s pleurals, lava tge pleural, retnsuüa,
cions de pneumotorax, etc.

Hereri ; d' n a 14.
EpocCJ dtl CUT,, : maig i juny.
Dits Ite,il/s : 40.

TI5IOLOGIA.- Prof. J ACINT R EVENTÓS.
Patologia general de la tuberculosi. _ Anatom ia pato

lOgia. i clinica de la tubérculos¡ del pulmó _ Te.
rapeutica i profilaxi antitubercu loses.

Trt bolls paeties: Autopsies. Qassificació de peees
anat ómiques i preparacions histol6giques. Qassifica·
ci6 de radiografies. Visita da rla a les infermeries.
T reballa de labora tcri. Practiques de pneumot órax,
pneumolisi intrapleural. Irenicectomia i apicoliai .

TrtblllLr priJeties qUt s't.rig iron ols olJlmut s : Cinc his.,
r óries cliniques completes . Ass istir en qualitat d'a
judant directe a dues operacions. P ract icar una au
topsia. Classificar un mlnim de cinc peces o prepa
racicn s. T ecniques elementals de Iabc rator i.

Les llicons i e15 t reball s práctics tindran lloe a I'Hospital
de San t Pa u.

lIorari: de s a 11.
fiNca del CUTS: maig juny.
Dies /te,in! : 40.



TERAPEUTICA Ff5I CA.-Prof. VICENt; CARULLA.
E fn:troltrapia : I nstrumental , e fectes, indicacion s i ee,

niques d'aplicaeló deis eorrents galvánica. Iar ádics,
estática i d'alta freq úéncia j diatermia, ones curtes i
llurs apliracions mediques i quirúrgiques.

R otlllgtll ll.'rapia : Ccneixements d'o rd re Hslc i Instru.,
mental, efectes biolÓgics, mitjans de mesura, indica;
eions i técnjques en general, i part icular ment en
ea ncerologia.

FttllamnUs per al radio...diag1ldstic.
Substdncits radioad i'l.'ts : R ádium, eí ectes biolOgics. me;

su ra i indicacions en general i especialment en
cancerolog ia.

A clilloterap ia.
T ermocr íóterJria.
M n:anolerJpia.
K iuesilerJpia.
Tr ebo/u prJc lits : Demostracions que comport en l'ó s

d'instrumental, especialrnen t per a les pra ctiques de
mesures (sigu in de les ccndicions {¡siques que sigu in)
de les dos is m roenrgenteeápia, _ Aplic:acions a
la cl ínica de tot el que tingui rd aci6 amb reuse,
nyament.

T rt balls prdClics que s'e-t'igjrall als alll1lllltS: Tecnjques
d'aplicació de lotes les classcs de corrents en etee;
troterápia i prácticament lelectrófisi, l'electrocoa 
gulació i t écniques de l'elec trodlagn óstlc. _ Eh
alumnes coneixeran prac~i cament la comprova ció
experimental de les condicions fisiq ues (tensió, in
tensitat, ete.), qual imetria i quant imetr ia de les di
verses elasses d'ones emprades en fisioteripia. 
Caldri que pra ctiquin tota classe de mesur es físi_
qnes de les dos is. tant per Roentg en coro per Cu,
rjeterá pia.

Horari : de 8 a 11.
Epoca del m TJ" : rnaig j uny,
D ies lcetillJ : 40.

NEUROLOGIA.- Prof. BEL'LARMÍ RODRÍGUEZ ARIAS.
Estudi de les grans síndromes i de les malalties princi;

pals, sobretct des del puat dc vista diagnó stic i te
rapéutic, Problemes etio lOgies d'in te res primordia l.

TrelxJ/lJ prdctics ; Ex ploració clínica (general i especial]
i complementaria (humoral, radiológ ica, eléctrica,
etc étera ) deis malal ts. _ Examen de peces ¡mato..
miques i de material icc nográfic. _ A ssaigs tera,
peutics.

Distribució en el temps : Presentació de malalt s
(inter rogatori, exploració i orientaeié diagnósti ca.
pro nóstica i ttr~p(outica) : una hora. Practiques d'ex;
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