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Competencias
Código
CG3 CG3 Coñecemento en materias básicas e tecnolóxicas que os capacite para a aprendizaxe de novos métodos e
teorías, e os dote de versatilidade para adaptarse a novas situacións.
CE27 CE27 Capacidade de coñecer, comprender e utilizar os principios de equipos e sistemas de seguimento, diagnóstico e
terapia usado en hospitais.
CE29 CE29 Coñecemento das diferentes tecnoloxías sanitarias empregadas nos diferentes servizos e departamentos dun
hospital.
CT1 CT1 Análise e síntese.
CT5 CT5 Xestión da información.
CT6 CT6 Aplicación da informática no ámbito de estudo.
CT9 CT9 Aplicar coñecementos.
CT12 CT12 Habilidades de investigación.
CT14 CT14 Creatividade.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Coñecemento dos fundamentos e capacidade para entender os usos clínicos de equipos de imaxe CG3 CE27
CT1
médica.
CE29
CT5
Coñecementos dos fundamentos, *caracterización e *usabilidad dos distintos tipos e usos de
CT6
equipamento (diagnóstico, terapéutico, e *instrumentación de apoio vital).
CT9
Comprensión dos aspectos básicos dos sistemas de información hospitalarios (*PACS, *HIS, *RIS,
CT12
LIS).
CT14
Contidos
Tema
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1. Imaxe Médica. Fundamentos físicos dos
1. Imaxe Médica. Fundamentos físicos dos sistemas de imaxe médica,
sistemas de imaxe médica, adquisición e
adquisición e procesado, *X-*ray, *ultrasonidos, *TAC, *MRI, *PET.
procesado, *X-*ray, *ultrasonidos, *TAC, *MRI,
2. Sistemas de información hospitalarios. Historia Clínica electrónica,
*PET.
*PACS, *HIS, *RIS, LIS.
2. Sistemas de información hospitalarios. Historia 3. Equipamento de *instrumentación *diagnóstica (in vitro *diagnostics,
Clínica electrónica, *PACS, *HIS, *RIS, LIS.
medida de sinais *bioeléctricas (*ECG, *EEG, *EMG, etc.), medida de
3. Equipamento de *instrumentación *diagnóstica parámetros
(in vitro *diagnostics, medida de sinais
non-eléctricos).
*bioeléctricas (*ECG, *EEG, *EMG, etc.), medida 4. Equipos terapéuticos e *instrumentación de apoio vital
de parámetros
UCI/*monitorización paciente crítico, marcapasos e *desﬁbriladores,
non-eléctricos).
bombas *intra/extra *corpóreas, ( *DAV, *ECMO), sistemas *hemodiálisis,
4. Equipos terapéuticos e *instrumentación de
tecnoloxía radiación.
apoio vital UCI/*monitorización paciente crítico, 5. Sistemas de apoio á intervención. Cirurxía *robótica (*Pathﬁnder,
marcapasos e *desﬁbriladores, bombas
*DaVinci, *RCM-*PAKY), sistemas de navegación, imaxe médica invasiva
*intra/extra *corpóreas, ( *DAV, *ECMO), sistemas (*IVUS,
*hemodiálisis, tecnoloxía radiación.
*OCT, *endoscopias), tecnoloxía de quirófano.
5. Sistemas de apoio á intervención. Cirurxía
*robótica (*Pathﬁnder, *DaVinci, *RCM-*PAKY),
sistemas de navegación, imaxe médica invasiva
(*IVUS,
*OCT, *endoscopias), tecnoloxía de quirófano.
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas
10
10
0
Prácticas de laboratorio
18
27
45
Lección maxistral
33
32
65
Exame de preguntas de desenvolvemento
3
19
22
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas 0
8
8
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Resolución de
Resolución de problemas e-ou exercicios
problemas
Prácticas de laboratorio Prácticas clínicas
Lección maxistral
Lección maxistral
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

*Tutorías personalizadas

Resolución de problemas

*Tutorías personalizadas

Avaliación
Exame de preguntas de desenvolvemento

Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas

DescriciónCualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
exame
70
CG3 CE27 CT1
CE29 CT5
CT6
CT9
CT12
CT14
practicas
30
CG3 CE27 CT1
CE29 CT5
CT6
CT9
CT12
CT14

Outros comentarios sobre a Avaliación
Para unha mellor coordinación coa formación práctica as sesións maxistrais e as prácticas clínicas hospitalarias impartiranse
no Hospital Álvaro Cunqueiro. - Realizarase unha Avaliación Continua do traballo do alumno nas prácticas ao longo das
sesións de laboratorio establecidas no cuadrimestre. Cada alumno obterá unha nota por cada práctica. A nota de laboratorio
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de cada alumno obterase da media das notas de prácticas. As sesións sen asistencia serán puntuadas cun cero. Si a
asistencia ás sesións de prácticas é inferior ao 80%, a nota de laboratorio do alumno será cero. No caso de non superar a
Avaliación Continua, o alumno realizará un exame de prácticas na segunda convocatoria, unha vez superada a proba
teórica. - A avaliación das prácticas para o alumnado que renuncie oﬁcialmente á Avaliación Continua, realizarase nun
exame de prácticas nas dúas convocatorias, unha vez superada a proba teórica. - A proba teórica consistirá nun exame
escrito. En devandito exame poderase establecer unha puntuación mínima dalgún conxunto de cuestións para superar o
mesmo. - Deberanse superar (nota igual ou superior a 5 sobre 10) ambas as partes (exame escrito e prácticas) para aprobar
a materia. No caso de non superar algunha das partes (nota inferior a 5 nesa parte), poderase aplicar un escalado das notas
parciais para que a nota ﬁnal non supere o 4.5. - Na 2ª convocatoria do mesmo curso o alumno deberá examinarse das
partes non superadas na 1ª convocatoria, cos mesmos criterios daquela. Compromiso ético: Espérase que o alumno
presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de
aparellos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para
superar a materia. Neste caso a cualiﬁcación global no presente curso académico será de suspenso (0.0).

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Webster, John G.; Nimunkar, Amit J. Medical Instrumentation: Application and Design. Wiley, 5ª Edición. 2020.
ISBN: 978-1-119-45733-6.,
Semmlow, John L; Griﬀel Benjamin. Biosignal and Medical Image Processing. CRC Press, 3ª Edición. ISBN
978-1-46-6567368,
Wiener-Kronish, Jeanine P. Manual de Medicina Intensiva del Massachusetts General Hospital. Lippincott
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Recomendacións

Plan de Continxencias
Descrición
As metodoloxías docentes se impartirán, de ser necesario, adecuándoas ós medios
telemáticos que se poñan a disposición do profesorado, ademais da documentación
facilitada a través de FAITIC e outras plataformas, correo electrónico, etc.
Cando non sexa posible a docencia presencial, na medida do posible, primarase a
impartición dos contidos teóricos por medios telemáticos así como aqueles contidos de
prácticas de resolución de problemas, aula de informática, e outros, que poidan ser
virtualizados ou desenvolvidos polo alumnado de xeito guiado, intentado manter a
presencialidade para as prácticas experimentais de laboratorio, sempre que os grupos
cumpran coa normativa establecida no momento polas autoridades pertinentes en
materia sanitaria e de seguridade. No caso de non poder ser impartida de forma
presencial, aqueles contidos non virtualizables se impartirán ou suplirán por outros
(traballo autónomo guiado, etc.) que permitan acadar igualmente as competencias
asociados a eles.
As titorías poderán desenvolverse indistintamente de forma presencial (sempre que
sexa posible garantir as medidas sanitarias) ou telemáticas (e-mail e outros) respectando
ou adaptando os horarios de titorías previstos. Asemade, farase unha adecuación
metodolóxica ó alumnado de risco, facilitándolle información especíﬁca adicional, de
acreditarse que non pode ter acceso ós contidos impartidos de forma convencional.
Información adicional sobre a avaliación: manteranse aquelas probas que xa se veñen
realizando de forma telemática e, na medida do posible, manteranse as probas
presenciais adecuándoas á normativa sanitaria vixente. As probas se desenvolverán de
forma presencial salvo Resolución Reitoral que indique que se deben facer de forma
non presencial, realizándose dese xeito a través das distintas ferramentas postas a
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disposición do profesorado. Aquelas probas non realizables de forma telemática se
suplirán por outros (entregas de traballo autónomo guiado, etc.)
Mantéñense os criterios de
avaliación adecuando a realización das probas, no caso de ser necesario e por
indicación en Resolución Reitoral, ós medios telemáticos postos a disposición do
profesorado.
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