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ANTECEDENTS 
Aquest any 2018 he cursat el 5è curs del Grau de Medicina a la Universitat de 

Girona. Ja des del curs anterior tenia clar que volia anar a fer una estada de 

pràctiques a l’estranger. Per aquest motiu, vaig escriure una carta de presentació 

i sol·licitud (on explicava el per què estava demanant de fer pràctiques en el 

centre, ANNEX 1), el currículum i vaig demanar el expedient acadèmic (ANNEX 

2) al meu Centre. Amb aquests documents preparats, vaig estar contactant amb 

hospitals d’arreu del món intentant que acceptessin la meva sol·licitud de 

pràctiques durant els mesos d’estiu. El meu interès es centrava bàsicament en 

Estats Units, Canadà i Austràlia, ja que volia conèixer la pràctica hospitalària de 

països amb un sistema sanitari completament diferent al nostre. Vaig dedicar-hi 

molts esforços en buscar webs d’hospitals dels respectius països.  

 

La recerca va ser infructuosa, ja que a la majoria de països volien gent amb els 

estudis acabats i la única oferta possible era fer un voluntariat a l’hospital per 

donar suport als pacients, però no per acompanyar al metge/metgessa. A més, 

demanaven estades molt més llargues de la que jo desitjava. Val a dir que 

malgrat m’agradin més especialitats com pediatria, cardiologia o neurologia, 

estava disposada a seguir un facultatiu de qualsevol especialitat i hospital, ja que 

l’únic que volia era aprendre i conèixer un mètode sanitari diferent. 

Malauradament, la resposta per part dels centres contactats o no va existir o va 

ser negativa, tot i que el país on vaig trobar més bona predisposició va ser el 

Canadà. 

 

Finalment, al juny del 2017 vaig haver de posposar aquest projecte, però no vaig 

defallir i el mes de gener d’aquest 2018 vaig tornar-ho a intentar, aquesta vegada 

buscant correus i contactes de persones. Tenia varis professors de la Universitat 

que m’ajudaven i al final un d’ells em va posar en contacte amb el Dr. Ricardo 

Carrau, otorinolaringòleg i director del departament de cirurgia de cap i coll i base 

de crani de l’hospital “The Ohio State Wexner Medical Center” de Columbus, 

Ohio, ubicat a Estats Units. Després de contactar-hi, em va dir que faria tot el 

possible. La meva alegria va ser immensa i vaig començar a gestionar tot el tema 

de l’estada a Columbus immediatament.  
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PREPARATIUS 
Poder tenir tota la documentació perquè m’acceptessin a  l’hospital no va ser 

feina fàcil. Vaig haver d’acreditar que disposava de totes les vacunacions i, fins i 

tot, realitzar-me la prova de la tuberculina acreditant-ne el resultat en una data 

actual. També em van passar un powerpoint juntament amb un qüestionari de 

60 preguntes respecte a la protecció de base de dades i què fer davant un pacient 

que sospiti que no té assegurança mèdica o que, l’ha robada d’algú. Un cop 

enviat em van demanar alguns aclariments però, finalment, ho van trobar tot 

correcte. A continuació vaig haver de tramitar, per mitjà d’una gestoria 

internacional que l’hospital em va facilitar, un certificat d’antecedents penals. 

L’últim pas va ser crear-me un perfil de treballadora de l’hospital per poder ser 

acceptada com a tal. Quan pràcticament ja estava tot fet, vaig rebre la carta 

d’invitació de l’hospital (ANNEX 3). 

 

Un cop finalitzada la meva acceptació, vaig poder dedicar-me a la logística de la 

meva estada a Columbus, la qual cosa va ser també més complicada del què 

em pensava. Amb tant de temps va ser fàcil contractar els vols, però l’allotjament 

va ser més difícil. Columbus és una ciutat de gran extensió malgrat que no sigui 

exageradament gran (uns 860.000 habitants i una àrea metropolitana de 

2.000.000 de persones), amb no massa transport públic i distàncies llargues. Al 

costat de l’hospital hi ha un campus universitari immens ja que aquest hospital i, 

la ciutat en si, és eminentment docent, però per una banda, les múltiples 

residències universitàries demanen estades mínimes de 6 mesos i per l’altra, el 

estudiants comencen a ocupar-les a partir del 15 d’agost, just a la meitat de la 

meva estada que va començar el 28 de juliol i va acabar el 31 d’agost de 2018. 

Al no poder anar a una residència universitària, vaig llogar un apartament on hi 

havia un perfil de gent que estava a Columbus per estades de feina i on se’m va 

acceptar durant la meva curta estada. El Barri era l’Arena Crossing i estava 

relativament a prop de l’hospital en bus o taxi (un 15 minuts). 

 

L’últim pas va ser concertar una assegurança mèdica i ja estava tot a punt per 

les esperades pràctiques. Sense exagerar els preparatius s’havien allargat 3 o 4 

mesos, de manera que, des de la meva pròpia experiència, qui vulgui tenir una 

experiència d’aquest tipus cal que ho prepari amb força temps. 
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No cal dir que, l’estada d’un mes a una ciutat americana, l’allotjament, el vol, els 

desplaçaments i la manutenció no són barats, de manera que, assabentada de 

l’existència de les beques Pràcticum  del Col·legi de Metges de Girona, vaig fer 

la sol·licitud explicant les meves inquietuds i el per què de demanar-la, i adjuntant 

el meu currículum i expedient acadèmic. Afortunadament, la beca em va ser 

concedida, la qual, ha estat essencial per ajudar a pagar aquestes despeses. La 

única condició de la beca era fer una memòria explicativa de l’estada, la qual 

estic redactat en aquest document. 

 

L’HOSPITAL 
El  The Ohio State Wexner Medical Center forma part d'un dels campus de 

ciències de la salut més grans del país. Inclou el Col·legi de Medicina i la seva 

Escola de Ciències de la Salut i Rehabilitació, l'Oficina de Ciències de la Salut, 

inclosa l’ OSU Faculty Group Practice, diversos centres de recerca, programes i 

instituts, el Centre Integral de Càncer de la Universitat Estatal d'Ohio - l'Hospital 

Arthur G. James Cancer i l'Institut de Recerca Richard J. Solove, el sistema 

estatal de salut d'Ohio i la Biblioteca de Ciències de la Salut. Ofereix serveis 

d'assistència sanitària en pràcticament totes les especialitats i sub-especialitats 

en medicina. Hi treballen més de 1.000 metges i una xarxa de serveis de cura 

primària i especialitzada que gestiona més d'un milió de visites a pacients cada 

any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Hospital té una política de proporcionar accés a la informació sanitària ja que 

és fonamental per a la seva missió d'investigació, educació i atenció al pacient.  

El Centre Mèdic Wexner ha rebut el reconeixement nacional per l'excel·lència en 

la seguretat dels pacients, resultats clínics i eficiència. 
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The Ohio State Wexner Medical Center consta de quatre edificis, cada un dels 

quals dedicat a una àrea específica: al cor, medicina general, càncer (on jo 

estava assignada en l’especialitat d’otorinolaringologia i cirurgia de coll i cap i 

base de crani), neurocirurgia i medul·la espinal.  

 

EL MEU TUTOR 
El Dr. Ricardo Carrau em va acollir molt bé. M’explicava cada cas que veiem i 

em feia preguntes per ajudar-me a resoldre casos. A part de jo mateixa, hi havia 

un altre doctor israelià, ja llicenciat en otorrinolaringologia, que anava a aprendre 

del Dr.Carrau durant dos anys.  

 

Com a metge clínic és un otorinolaringòleg, i cap del departament de diferents 

departament amb molts interessos clínics i de recerca. També és membre de la 

facultat en el Departament d’Otorinolaringologia-Cirurgia de cap i coll, de l'Ohio 

State University, on va ingressar el 2011 com a professor titular, i com a director 

del programa de cirurgia base de crani integral i com a codirector del laboratori 

d'anatomia.  És Cap a la Innovació Visio Espacial en Otorinolaringologia i 

Neurocirurgia (ALT-VISION), un laboratori de recerca i educació. 

 

El 2014, l'OSU- James va rebre un ajut de 5 anys i 11 milions de dòlars 

especialitzats en recerca per excel·lència per part de l'Institut Nacional del 

Càncer per estudiar càncer de tiroides. El Dr. Carrau està realitzant un dels 

projectes amb el suport de la beca: un estudi que intenta identificar biomarcadors 

de danys a les glàndules salivals i trobar noves maneres de protegir-los dels 

danys que puguin produir durant el tractament del càncer de tiroide. Treballant 

en aquest hospital que representa l’avantguarda del tractament i de la recerca i 

amb la utilització de les noves tecnologies l’han ajudat a arribar a tumors que 

abans era impossible, especialment els que es troben a la base del crani. A més, 

treballa juntament amb equips multidisciplinaris de l’hospital entrenats en 

realitzar cirurgies mínimament invasives, les quals, tenen un temps de 

recuperació molt més ràpids. Ha estat a la Reserva de la Força Aèria durant cinc 

anys com a membre principal del cos mèdic, ha publicat més de 300 articles, ha 

editat, co-editat i/o co-escrit més d'una dotzena de llibres mèdics.  
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Educació  

Escola de Medicina de la Universitat de Puerto Rico 

Sant Joan, Puerto Rico 

 

Beques 

Cirurgia de cap i coll 

Eye and Ear Hospital de Pittsburgh 

Pittsburgh, PA 

 

Certificacions de la Junta 

Junta Americana d’Otorinolaringologia 

 

Departament acadèmic 

Departament d' Otorinolaringologia. 

 

Experiència clínica
Adenoidectomia 

Paràlisi de la campana 

Càncer facial i de tiroides 

Malalties del nervi facial 

Paràlisi facial 

Tumor glòmic 

Botador 

Botador, endèmic 

Botador, Sub-esternal 

Malaltia de tombes 

Càncer de cap i coll 

Càncer de mandíbula 

Malalties de la mandíbula 

Càncer laringi 

Liquen Planus oral 

Lingual Booster 

Càncers de llavi 

Tumors mandibulars 

Malalties mandibulars 

Malalties maxil.lar 

Lesions maxilofacials 

Melanoma 

Càncers bucals 

Malalties bucals 

Neoplàsia endocrina múltiple 

tipus 1 

Neoplàsia endocrina múltiple 

tipus 2a 

Neoplasia endocrina múltiple 

tipus 2b 

Procediments quirúrgics 

nasals 

Cirurgia Endoscòpica de 

orifici natural 

Dissecció del coll 

Neuroendoscòpia 

Càncer de nas 

Malalties de nas 

Càncer orofaringe 

Otorrinolaringologia 

Paraganglioma 

Càncer de paratiroides 

Malalties de la paratiroides 

Càncers faringis 

Malalties faríngies 

Apoplexia hipofisària 

Càncer pituïtari 

Procediments quirúrgics 

reconstructius 

Malalties de les vies 

respiratòries 

Malalties de les glàndules 

salivals 

Càncer de pell 

Tumors de base de crani 

Trastorns de deglució
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EL MEU DIA A DIA A L’HOSPITAL 
L’assistència a l’hospital era diària, començant entre les 7-8h del matí i acabant 

entre les 16h-17h, depenent del dia (ANNEX 4, exemple de la programació d’una 

setmana a l’hospital). Dilluns, dimecres i divendres assistia a diferents tipus de 

cirurgia com per exemple reseccions d’adenomes hipofisiaris, biòpsies de laringe 

davant la sospita de carcinoma, laringectomies totals amb buidament ganglionar 

bilateral, resecció d’un càncer de base de llengua, sialoendoscòpies amb 

extracció de càlculs i possible resecció de la glàndula submandibul·lar, resecció 

d’un meningioma etc. Per contra, dimarts i dijous estàvem a la clínica on, 

majoritàriament: 1) passàvem consulta a pacients recents post-operats on se’ls 

controlava la ferida i els ensenyàvem a fer-se les cures pertinents;  2) havies 

d’informar dels resultats de les proves a pacients amb confirmació de càncer, 

explicant sempre les opcions de 

tractament, riscos i beneficis de cada 

una d’elles o, 3) seguiment rutinari 

després d’haver-se tractat de càncer 

feia anys. També, dimarts i dijous pel 

matins, abans de començar la part 

clínica assistencial, hi havia 

presentacions: els dimarts 

s’exposaven casos clínics complicats 

o que podien portar a debat per tal de decidir sobre les opcions terapèutiques 

millors pel pacient o es discutien casos on no estava massa clar el diagnòstic o 

com procedir. Finalment, el dijous es feien més sessions informatives sobre 

temes i revisions d’actualitat com per exemple explicació sobre com abordar un 

pacient amb disfàgia.  

 

Vaig observar que estèticament l’hospital era immens i molt maco, amb 3 

restaurants a dins l’edifici on estava. Totes les habituacions eren individuals, amb 

llits grans pantalles de televisió planes, lavabo i dutxa. Aquesta és una de les 

grans diferències amb els nostres hospitals. No obstant, la medicina allà és 

privada i, per tant, només poden gaudir-ne qui pot permetre’s pagar una 

assegurança mèdica. Tot i així poc a poc va canviant i es comença a tenir la 

mentalitat de que la sanitat és un dret per tothom i a donar ajudes als més 
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desfavorits. Per altra banda en quant al tema més pròpiament mèdic, cal 

ressaltar la quantitat d’aparells i noves tecnologies que s’apliquen, l’equipament 

dels quiròfans i la seva grandària. 

 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA 
Finalment, penso que ha estat una experiència realment molt positiva en la qual 

he pogut aprendre molt de grans metges, tant en la vessant quirúrgica com 

clínica i de maneig del pacient. Crec que, una vegada a la vida, ja sigui mentre 

curses els teus estudis universitaris o la residència, s’hauria de marxar a un altre 

país per conèixer nous mètodes, nous punts de vista, noves tecnologies i, en 

general, per obrir la ment i no estancar-te en només aprendre del teu hospital. 

Que dues persones realitzin diferents procediments per tal d’arribar al mateix fi 

no significa que una sigui millor que l’altra, simplement que són diferents i 

igualment de correctes. Així que, ara mateix puc dir que si torno a tenir la 

oportunitat durant la residència de marxar un mesos, sens dubte, ho faré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judit Guix Camps 
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ANNEX    
1. Sol·licitud de l’estada a l’hospital 
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2. Expedient acadèmic  
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3. Carta d’acceptació de l’hospital 
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4. Programació d’una setmana a l’hospital 
 
 
 

	


