MEMÒRIA ESTADA CLÍNICA: Yonsei Univesity
Wonju Severance Christian Hospital, Gangwon-Do, South Korea
Introducció
Decisió de fer l’estada clínica. Requeriments.
Gràcies a AECS i a IFMSA cada estiu els estudiants de medicina de la UdG tenim la possibilitat de fer estades
clíniques, tant a nivell nacional com a nivell internacional, sempre que complim els requeriments necessaris.
Aprofitant aquesta oportunitat, vaig demanar plaça a Corea del Sud, la qual vaig triar sabent que no era un destí “comú”,
com Estats units, Canadà o Austràlia, però que segur que seria extremadament interessant, ja que és un país molt
desenvolupat i amb un grandíssim potencial. Obrir portes, especialment en el món de la medicina, sempre ens pot
aportar moltíssim, tant en l’àmbit personal com a escala professional.
Per poder ser acceptada vaig necessitar aportar la meva documentació personal, l’expedient acadèmic, el comprovant de
matrícula de la UdG, una carta de recomanació d’un professor, una carta de motivació per cada departament en el qual
estava interessada, un certificat del meu nivell d’anglès, assegurança de viatge i cartilla de vacunacions. Evidentment tot
en anglès.
Vaig tenir la gran sort de ser acceptada a la Universitat de Yonsei, una de les més prestigioses del país. Encara amb més
sort, el Col.legi de Metges de Girona em va concedir la Beca Pràcticum, gràcies a la qual vaig poder afrontar gran part
de les despeses que el viatge em va suposar.
Universitat de Yonsei i Wonju Christian Severance Hospital
La Universitat Yonsei (연세대학교) és una universitat privada situada a les ciutats Seoul, Wonju i Songdo, a Corea del
Sud. Fundada el 1885, és una de les universitats més antigues del país. Forma part de les universitats «SKY», un
acrònim històric usat a Corea del Sud per referir-se a la Seoul National University, la Korea University i la Yonsei
University, les quals són les tres de major prestigi a nivell nacional.
La Universitat de Yonsei ofereix 3 places per fer estades de recerca i una plaça per fer estades clíniques al mes. Durant
la meva estada a Corea del Sud les 4 places van estar ocupades, així que els 4 estudiants (de la Xina, Dinamarca i
Espanya) vam poder compartir l’experiència. Tots 4 ens vam allotjar a la residència d’estudiants.
El Wonju Severance Christian Hospital és l’hospital més gran de la seva regió, disposa de 750 llits, i és especialment
destacable el seu servei d’emergències, el qual es diu que és el millor del país. És un hospital privat que pertany a una
cadena d’hospitals (Severance), els quals es troben a Seoul i a altres grans ciutats de Corea del Sud. La gran majoria
d’hospitals a Corea del Sud son privats. Per fer-nos una idea, una consulta a urgències per un nen que té febre i mal de
coll costa una 60.000 ₩ (uns 45€).
Durant els Jocs Olímpics d’hivern del 2018, els quals es van organitzar a la ciutat sud-coreana de Pyeongchang, el
Wonju Christian Severance hospital va ser l’Hospital de referència en el qual es van atendre tant a professionals com
espectadors.
En el meu cas la mateixa universitat va organitzar el meu allotjament i vaig residir al “dorm”, la residència d’estudiants
annexada a l’hospital, el qual va ser molt convenient. A la residència disposàvem de totes les instal.lacions necessàries
(àrea de rentadores, planxa, dutxes, supermercat, gimnàs…). Des de la mateixa residència hi havia un passadís que
comunicava amb l’hospital.

Complexe hospitalari del Wonju Severance Christian Hospital.
A l’esquerra veiem els 4 blocs principals que conformen l’hospital.
A la dreta vciem l’edifici de recerca, on es troben tots els
laboratoris i despatxos dels professors, la biblioteca de
l’Universitat de Yonsei i la residència d’estudiants (edifici marró).
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Quan vaig aplicar per aquestes pràctiques vaig aplicar per al departament de cirurgia
pediàtrica (concretament neurocirurgia pediàtrica), ja que és una especialitat en la
qual tinc molt d’interès. En un primer moment aquesta aplicació va ser acceptada.
Tot i així, quan vaig arribar a Wonju em van comentar que els dos caps de servei del
departament de cirurgia pediàtrica de l’hospital just acabaven de començar un any
sabàtic i que havien derivat tots els casos al Severance Hospital de Seoul.
Així doncs em van proposar de poder rotar per 4 especialitats diferents, una cada
setmana, el qual em va semblar interessant. Així doncs vaig triar les especialitats de
Transplantation Surgery, Trauma Center, Neurosurgery i Ob/Gyn. Vaig intentar triar
especialitats bé que no he tingut l’oportunitat de veure a Girona (trasplantaments i
trauma center), que he de fer aquest següent curs (neurocirurgia) i que ja he fet però
que m’ha agradat molt i em plantejo com a especialitat per fer en un futur (Ob/Gyn).
Hall de l’hospital

Sistema sanitari a Corea del Sud
Els sud-coreans tenen dret a l’assistència sanitària universal i la satisfacció de l'assistència sanitària ha estat
constantment entre les més altes del món: Corea del Sud va ser considerada com el quart sistema sanitari més eficient
per Bloomberg fa pocs anys.
Així i tot, pagar una assegurança “pública” és obligatori i aquesta només cobreix un 80% del cost, aproximadament.
Inclús hi ha determinats procediments que no queden coberts per aquesta, com les cirurgies assistides amb robot (da
Vinci), i els pacients han de bé contractar una altra assegurança (privada) o pagar el cost total en qüestió de la seva
pròpia butxaca.
L’atenció preventiva també redueix els costos, i es destaca la promoció de la salut pública a través de la cobertura del
100% d’un general checkup que s’ofereix a tothom, anualment o semestralment, segons el nivell d’ingressos.
L’screening per persones en grups de risc per patir càncer d'estómac, de mama, de fetge, colorectal i de cèrvix està
cobert en un 90% per l’assegurança pública.
El nombre de llits hospitalaris per cada 1000 habitants és de 10, el qual posa a Corea en una de les posicions més altes
al rànquing mundial. El 94% dels hospitals (el 88% dels llits) són de propietat privada. 30 dels 43 hospitals terciaris son
gestionats per universitats privades. 10 més són gestionats per universitats de propietat pública. El pagament es fa per
servei.
S’ha de mencionar que Corea del Sud té també molt turisme mèdic, prop d’1.000.000 persones/any.
Estudiar medicina a Corea del Sud
De forma general el sistema educatiu a Corea del Sud és conegut per ser extremadament exigent i competitiu. És
possible que això tingui relació amb els seus alts resultats acadèmics.
L’objectiu de tots els pares és que els seus fills entrin a una universitat “de prestigi”, amb el qual des de molt petits els
apunten a diverses acadèmies a més a més de les ja moltes hores d’estudi que han de fer.
Per entrar a la carrera de medicina el sistema és similar que el d’Espanya. Un cop acabat el “high school” fan un
examen nacional tipus PAU però molt més exigent. Els estudiants amb millors notes podran entrar a la carrera de
medicina.
Pel que fa a les universitats, es considera (culturalment) molt millor entrar a una universitat privada que a una pública.
De tota manera el preu de les dues és superior a les universitats públiques a Catalunya.
A la Universitat de Yonsei (privada) cada semestre té un cost de 600.000 ₩ (4.500€/semestre, és a dir, uns 9000€ cada
curs). Les universitats públiques ronden els 3500€/semestre.
La carrera de medicina a Corea del Sud també consta de 6 anys. Els 2 primers anys (pre-med) es toquen assignatures
bàsiques (bioquímica, fisiologia…).. A partir de 3r es comencen a estudiar les assignatures clíniques i les pràctiques als
hospitals es fan a 5è i 6è, on no solen tenir classes però sí que han de fer presentacions/discussions setmanals amb els
professors i examens semestrals.
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Sistema educatiu a la Yonsei University
Cada curs es divideix en dos semestres. El primer semestre es cursa d’estiu a hivern i el segon semestre de l’hivern a la
primavera. Entre semestres tenen vacances però aquestes es van escurçant a mesura que augmenten de curs, és a dir, a
1r de carrera tenen 2 mesos de vacances d’estiu mentre que a 6è només tenen 1 setmana.
Hi ha uns 100-110 estudiants per curs, aproximadament.
Durant els 4 primers anys fan classe de 8:30 a 16:30 amb un espai d’1h per dinar. A partir de 5è les classes varien en
funció de les pràctiques. Utilitzen el sistema convencional, classes magistrals, i l’assistència és obligatòria. De fet cada
estudiant té la seva targeta d’identificació la qual han de posar a dins d’un lector que hi ha a cada taula, amb el qual
l’assistència es passa de forma automàtica.
Diferències culturals
És normal que els professors convidin a cafè/altres als estudiants o als seus “júniors”. De fet és d’esperar que els
convidin a sopar un cop per setmana (generalment es fan grups d’un professor i un estudiant de cada curs i és com el
seu tutor). Si no els convida, es considera com que el professor no té interès per aquells estudiants.
A part de sopar també solen fer altres activitats com anar a veure partits de beisbol, anar a jugar a bitlles, anar al
cinema… tot això a càrrec del professor.
Vida social - cultural durant la meva estada clínica
Al ser una estada clínica organitzada via IFMSA vaig tenir dues “Contact Person”, que en el meu cas van ser dues
estudiants de 4t de medicina a la universitat de Yonsei. Va ser amb elles amb les que vaig parlar abans de viatjar-hi, les
que em van venir a buscar i em van dur fins la residència i les que, bàsicament, van resoldre tot el que vaig necessitar.
Molts dies anàvem a sopar juntes o fèiem altres activitats, amb el qual vam acabar fent una amistat la qual estic ben
segura durarà molt de temps.
Generalment fèiem “activitats” els caps de setmana (vam anar a visitar diferents ciutats, em van ensenyar diferents
tradicions coreanes…), tot i que el comitè local també organitza un “Social Program” un dels caps de setmana, al qual
poden anar estudiants d’intercanvi de tot el país. Durant els caps de setmana vaig viatjar a Seoul, a Gyeongju, a la zona
desmilitaritzada entre Corea del Nord i Corea del Sud… entre d’altres. Si algun dia ens quedàvem a Wonju, les meves
CPs buscaven activitats per fer (anar al riu a fer barbacoa coreana i pícnic, karaoke, Jjimjilbang…)
També es van organitzar diversos sopars/festes als quals vam assistir els estudiants internacionals com estudiants locals.
Realment va ser una experiència molt enriquidora, la qual em va ajudar a
entendre la cultura coreana.
De forma general acostumava a dinar amb els companys d’intercanvi. Tot i que
ells estaven als laboratoris ens ajuntàvem per dinar al menjador de l’hospital (el
menú del qual valia 2,51€ i generalment constava d’arròs, algun tipus de sopa,
carn, generalment amb salsa picant, i algun tipus de verdura). Altres dies dinava
amb els residents de cirurgia general, que em van acollir molt bé.
Algun dia els cirurgians em van dir de dinar amb ells. Em va semblar curiós
que els porten el dinar al mateix vestuari de l’àrea quirúrgica, se’l mengen
vestits amb el pijama i tot. Dinen en 10-15 minuts i tornen a operar.

Menú típic d’un dia a l’àrea quirúrgica

Rotacions als diferents serveis
Rotació I → Trasplantation Surgery
El meu primer dia a l’hospital em va rebre el Dr. Shim, intensivista i cirurgià ortopèdic, el qual sol encarregar-se dels
estudiants d’intercanvi. Durant aquest primer dia vaig assistir a la sessió de l’equip de traumatologia (de 8 a 9 del matí),
on van discutir els casos que tenien i els nous que havien entrat a la nit. Després vaig poder acompanyar-los a fer la
ronda, on tot l’equip de metges (9 metges), un intern i una coordinadora metges-infermeres visitaven i discutien els
casos de tots els pacients.
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Un cop finalitzada la ronda el Dr. Shim em va presentar al Dr. Kim (mentre ens convidava a un cafè), amb el
qual havia de passar la setmana al departament de trasplantaments. El Dr. Kim em va enviar articles per estudiar les
bases sobre la cirurgia de trasplantaments.
El segon dia vaig passar la ronda amb el Dr. Kim, que és el cap del departament de cirurgia de trasplantaments, i em va
anar explicant els seus casos. Després va fer diverses consultes amb diversos pacients.
Aquella setmana la majoria d’interès estava centrat en la cirurgia de trasplantament de fetge que havia de tenir lloc
dimecres, la qual era bastant arriscada. Així doncs, el Dr. Kim va dedicar més de 2h a explicar-me com seria la cirurgia
del dimecres pas a pas. També em va enviar diversos articles via mail per tal que pogués preparar-me per a l’endemà.
Dimecres era el dia de la cirurgia, la qual vaig poder veure sencera. Era una cirurgia de trasplantament de fetge amb
donant viu, la qual va durar 13 hores.
El 4t dia vaig poder veure 3 colecistectomies laparoscòpiques al matí, les quals em va explicar el Dr. Kim, i a la tarda
van tornar a entrar a quiròfan al pacient del trasplantament de fetge de dia anterior, l’empelt del qual no estava
funcionant. La cirurgia va allargar-se fins les 4 de la matinada així que divendres vam tenir jornada de descans.
El cap de setmana van trobar un donant de fetge compatible a la Ciutat de Daejon, a uns 200km de Wonju. El Dr. Kim
em va trucar perquè l’acompanyés a ell i al seu equip, em va deixar rentar i assistir a la cirurgia. Malauradament no van
poder salvar el fetge.
Rotació II → Trauma Center
El Trauma Center del Wonju Severance Hospital és la branca del departament d’urgències que s’encarrega dels
accidents traumàtics greus. També s’encarreguen d’algunes de les possibles operacions dels mateixos (la majoria dels
metges són també cirurgians generals) i del seguiment d’aquests pacients. És un departament relativament nou, només
fa 5 anys de la seva creació.
Durant la meva setmana al Trauma Center assistia als “debriefings” de l’equip a les 8 del matí, en els quals es
comentaven els pacients nous que havien entrat durant les guàrdies i els pacients que ja estaven ingressats de dies
anteriors. Tot i la barrera idiomàtica, a trauma es presenten moltes fotografies i proves d’imatge i, a més a més, per
moltes paraules “tècniques” utilitzen l’anglès així que, amb una mica d’esforç, podia entendre (més o menys) els casos.
Després dels debriefings anava a fer la ronda amb els metges, en la qual tot l’equip visitava tots els pacients que tenien
ingressats a la TICU (Trauma Intensive Care Unit). De forma general, bé el Dr. Shim o el Dr. Jeong m’explicaven els
casos en anglès i intentaven raonar amb mi el management del pacient, amb el qual vaig aprendre moltes coses noves.
Em van portar articles per llegir, alguns d’ells explicaven el management general d’un pacient greu a l’arribar a
l’hospital mentre que d’altres eren més concrets i tenien a veure amb alguns dels casos que hi havien a la TICU
(Trauma ICU), així que, generalment a les tardes-nit, anava a la biblioteca a
repassar aquests articles.
Un dels dies el Dr. Kim, el cirurgià de trasplantaments, em va trucar per
avisar-me del fet que hi havia un altre donant de fetge i em va deixar assistir a
la cirurgia.
Dimecres a la nit el Dr. Shim ens va convidar a sopar tant a mi com al Dr.
Jeon (que és un resident de 2n any fent una rotació en aquest hospital, el qual
no és el “seu”).
Al no tenir massa coneixements sobre com reaccionar davant d’emergències
tipus trauma el Dr. Shim va explicar-me, amb diversos PowerPoints i
converses, les bases de l’especialitat. Quan venia un trauma a l’hospital
d’urgència em trucava perquè pogués anar a veure com feien el management
TICU: Trauma ICU
del pacient.
Rotació III → Neurosurgery
El primer dia rotant a neurocirurgia el Dr. Cho (que seria el meu responsable durant la setmana) em va presentar a
l’equip, el qual es divideix en 2 subequips: Spine Division i Cerebrovascular Division. El primer dia havien d’operar a
un pacient amb espondilitis anquilosant, al qual li havien de fer una fixació posterior de C4-T2 i també li havien de fer
una traqueostomia, ja que començava a desenvolupar paràlisi del nervi frènic, em van deixar rentar i assistir i em van
anar explicant tot el que feien.
El segon dia només hi havia una cirurgia, a la qual també em van deixar assistir i em van anar explicant, igual que el
primer dia. En aquest cas va ser una fixació posterior de la columna lumbar.
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El tercer dia vaig poder fer la ronda amb l’equip de cerebrovascular i després vaig poder assistir a una cirurgia de
columna, a la qual havien de fixar C2 degut a una fractura.
Dijous vaig assistir al debriefing i després vaig poder observar una part d’una cirurgia de columna. A continuació em
van portar a veure una embolització d’un aneurisma cerebral i a la tarda vaig tornar a veure i a assistir a una cirurgia de
columna.
L’últim dia vaig poder veure una cirurgia on van extirpar un tumor cerebral i van fer un shunt ventriculoperitoneal. A la
tarda el Dr. Cho em va convidar a anar amb ell i el “seu” grup d’estudiants a veure un partit de la lliga coreana de
beisbol a Seoul.
M’agradaria destacar que els dos cirurgians de la spine division (una de les quals era una dona, el que no és gens comú a
Corea del Sud -només hi ha 53-) van tenir un tracte excepcional amb mi, em van deixar rentar i assistir en totes les
cirurgies a les quals vaig anar, em van explicar un munt de coses i em van ensenyar a fer nusos quirúrgics i sutures, amb
el qual vaig aprendre moltíssim.
Rotació IV → Ob/Gyn
La rotació a Ob/Gyn va ser només quirúrgica. Estant en un país en el qual l’anglès no és el primer idioma (de fet el
parla poca gent i el nivell és molt bàsic) vam decidir que era la millor opció, ja que veure pacients, tant a ingressos com
a consultes externes, hagués requerit moltíssim temps per part dels metges i, evidentment, tampoc volia posar a ningú
en un compromís.
El 1r dia només hi va haver una cirurgia, la qual va ser una histerectomia laparoscòpica, la qual vaig poder observar.
Com va acabar molt d’hora al matí vaig demanar si podia anar al quiròfan de neurocirurgia, al qual m’havien tractat
increïblement bé la setmana anterior, i els neurocirurgians em van dir que sí, amb el qual vaig poder veure una altra
intervenció en la qual em van deixar rentar i suturar.
El 2n i el 3r dia vaig poder veure diverses histerectomies laparoscòpiques assistides amb robot (daVinci). Va ser molt
interessant, ja que encara no havia pogut veure cap operació d’aquest tipus a Catalunya.
Els últims dies vaig conèixer al Dr. Lee, l’especialista en oncologia ginecològica el qual es va portar molt bé amb mi i
va ser molt didàctic en totes les cirurgies a les quals vaig assistir (conitzacions, polipectomies, extirpacions de
tumors…).
Valoració de l’experiència
Realment no puc dir res dolent sobre aquest mes a Corea del Sud.
Evidentment, abans d’arribar no sabia què esperar d’aquest país però,
des del primer dia, el tracte cap a la meva persona ha sigut excepcional.
Tant els estudiants com la majoria de professors/metges han sigut molt
amables i han fet de la meva estada una experiència molt positiva.
Evidentment vaig tenir menys tracte als serveis on els metges tenien poc
domini de l’anglès (especialment a ginecologia), però de forma general
no vaig tenir massa problemes a l’hora de comunicar-me amb la gent.
Crec que l’experiència a l’hospital ha sigut molt enriquidora i he pogut veure un sistema diferent del qual estic
acostumada a Catalunya. Així i tot, també he pogut veure que tenim moltes coses en comú, especialment a l’hora de
discutir els casos clínics.
Evidentment un sistema com aquest, on els pacients han de pagar per ser operats (a vegades sense quedar coberts per
una assegurança) és força xocant per a mi, ja que, acostumada a la sanitat pública, és el primer cop que he vist als
metges parlar amb els pacients sobre temes econòmics.
A nivell social/cultural només puc donar les gràcies als estudiants del comitè local i, especialment a les meves dues CP,
que han sigut extremadament amables amb mi i em van integrar al grup des del primer dia. Amb això també he pogut
descobrir la cultura coreana, molt diferent de la nostra, però de ben segur que molt rica i digna de ser admirada.
Sense cap mena de dubte recomano l’experiència de fer una estada clínica fora de la “zona de confort” de cadascú. Crec
que, a part d’adquirir coneixements teòrics i pràctics també he après a desenvolupar-me com a persona dins d’un
hospital i fora d’aquest. Aquest mes he après a adaptar-me i enfrontar-me a diferents situacions amb les quals encara no
m’havia hagut d’enfrontar a casa, el que segur que serà profitós per al meu futur.
Si torno a tenir l’oportunitat de fer una estada clínica en un futur puc dir, de ben segur, que no la desaprofitaré.
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