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IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos 
Humanos, pola que se aproban os temarios da parte específica que rexerán 
nas probas selectivas para o ingreso como persoal estatutario fixo de diversas 
categorías de persoal licenciado sanitario e de xestión e servizos deste 
organismo.

Mediante o Decreto 59/2015, do 16 de abril, aprobouse a oferta de emprego público do 
Servizo Galego de Saúde para o ano 2015, que autoriza a convocatoria de probas selecti-
vas para a incorporación de persoal fixo de novo ingreso en diversas categorías de persoal 
licenciado sanitario e de xestión e servizos.

O Decreto 22/2016, do 25 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público 
para o ano 2016, autoriza a selección de persoal estatutario fixo de novas categorías/espe-
cialidades de persoal licenciado sanitario, non incluídas no decreto de oferta de emprego 
público correspondente ao ano anterior e amplía o número de prazas que se van convocar 
en varias categorías incluídas neste último.

Con carácter previo á publicación das correspondentes convocatorias no Diario Oficial 
de Galicia, procede publicar os temarios que rexerán na fase de oposición dos procesos 
selectivos que se convoquen.

Por canto antecede, de conformidade coas competencias atribuídas polo artigo 4 da 
Orde do 5 de xullo de 2012, sobre delegación de competencias en órganos centrais e peri-
féricos do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 139, do 20 de xullo), logo da súa elabora-
ción no seo da Comisión Técnica de Mellora dos Procesos Selectivos coa participación da 
Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria e da Subdirección Xeral de Sistemas e Tecnoloxías 
da Información e o aval das sociedades científicas, e a súa posterior negociación coas or-
ganizacións sindicais presentes na Mesa Sectorial de Sanidade, esta dirección 

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar os temarios da parte específica que rexerán nas probas selectivas 
para o ingreso como persoal estatutario fixo de xestión e servizos das institucións sanita-
rias do Servizo Galego de Saúde das categorías de técnico/a de xestión de sistemas e tec-
noloxías da información, técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información, 

C
V

E
-D

O
G

: 4
09

g1
4z

0-
0v

j3
-s

qc
2-

sx
u1

-d
j6

rk
vt

vt
a2

5



DOG Núm. 185 Mércores, 28 de setembro de 2016 Páx. 44330

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

técnico/a superior en prevención de riscos laborais e traballador/a social, que figuran no 
anexo I da presente resolución.

Segundo. Aprobar o contido específico dos programas que rexerán nas probas se-
lectivas para o ingreso como persoal estatutario fixo licenciado sanitario das institucións 
sanitarias do Servizo Galego de Saúde das categorías/especialidades que figuran como 
anexo II desta resolución.

Terceiro. Decláranse vixentes os temarios da parte específica aprobados por la Reso-
lución da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional do 24 de maio de 
2007 (DOG núm. 103, do 30 de maio) das seguintes categorías/especialidades de persoal 
licenciado sanitario: análises clínicas, anatomía patolóxica; anxioloxía e cirurxía vascular; 
aparello dixestivo; cirurxía cardiovascular; cirurxía oral e maxilofacial; cirurxía plástica; es-
tética e reparadora; cirurxía xeral e do aparello dixestivo; dermatoloxía médico cirúrxica e 
venereoloxía; farmacia hospitalaria; hematoloxía e hemoterapia; medicina intensiva; me-
dicina preventiva e saúde pública; microbioloxía e parasitoloxía; nefroloxía; neurofisioloxía 
clínica; neuroloxía; obstetricia e xinecoloxía; oftalmoloxía; oncoloxía médica; oncoloxía ra-
dioterápica; otorrinolaringoloxía; pediatría de atención primaria; pediatría e as súas áreas 
específicas; psicoloxía clínica; psiquiatría, radiodiagnóstico e uroloxía.

Na especialidade de anestesioloxía e reanimación, declárase vixente o temario da parte 
específica publicado pola Resolución do 24 de maio de 2007 (DOG núm. 103, do 30 de 
maio), agás o tema 29, que se modifica e queda redactado nos seguintes termos: «Tema 
29.-Farmacoloxía do control da dor postoperatoria”.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2016

Margarita Prado Vaamonde 
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información:

Tema 1. Xestión de proxectos. Planificación do proxecto. Xestión do alcance. Xestión do 
custo. Orzamentos. Xestión do tempo. Técnicas de planificación. Xestión da calidade. Plan 
de calidade. Xestión de RRHH. Capacidades do responsable de proxecto. Xestión das co-
municacións. Xestión do risco. Continxencias. Xestión da subcontratación e adquisicións. 
PMBOK e metodoloxías de xestión de proxectos.
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Tema 2. A biblioteca de infraestrutura TI (ITIL): estratexia de servizos; deseño de ser-
vizos; transición de servizos; operación de servizos; mellora continua dos servizos. ISO 
20.000: Obxectivos da norma; Mapa e descrición dos procesos. Implementación e configu-
ración de ferramentas de xestión de Helpdesk baseadas en ITIL.

Tema 3. Real decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o esquema nacional 
de seguridade no ámbito da Administración electrónica. Real decreto 4/2010, do 8 de xa-
neiro, polo que se regula o Esquema nacional de interoperabilidade no ámbito da Adminis-
tración electrónica. Lei 56/2007, do 28 de decembro, de medidas de impulso da sociedade 
da información. Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica.

Tema 4. Normativa no ámbito da propiedade intelectual. A protección xurídica dos pro-
gramas de ordenador. Tipos de licenzas. Software de fontes abertas (FLOSS). 

Tema 5. Lexislación sobre protección de datos. Normativa comunitaria. Lei orgáni-
ca 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Real decre-
to 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento 
da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Tema 6. Decreto polo que se regula o uso e o acceso á historia clínica electrónica. De-
creto de receita electrónica. Decreto polo que se regula o uso da tarxeta sanitaria para a 
identificación de pacientes e profesionais en Galicia.

Tema 7. Modelo entidade-relación. Modelo relacional. Normalización. Modelos de base 
de datos semiestruturados. 

Tema 8. Sistemas de xestión de bases de datos. Bases de datos NoSQL. Monitores 
transaccionais.

Tema 9. SQL. Linguaxe de definición de datos (DDL). Linguaxe de manipulación de 
datos (DML) e DCL. Xquery.

Tema 10. Sistemas CRM (Customer Relationship Management) e ERP (Enterprise Re-
source Planning). Sistemas BPM (Business Process Management). Sistemas de xestión 
documental. 

Tema 11. Sistemas de intelixencia de negocio (business intelligence): Datawarehouse. 
Data Marts. Arquitectura. Análise multidimensional e arquitecturas OLAP. ROLAP/MOLAP/
HOLAP. Minaría de datos. Big Data.
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Tema 12. Sistemas de xestión de contidos. Teleformación (E-learning. Accesibilidade e 
usabilidade. W3C. Datos abertos (OpenData).

Tema 13. Motores de busca. Ferramentas colaborativas. Correo electrónico. Web 2.0. 
Redes sociais. Sindicación de contidos. Escritorios virtuais. P2P. Web semántica. 

Tema 14. Sistemas de información xeográfica.

Tema 15. Sistemas de información para a saúde pública. Sistemas de información e 
sistemas de xestión de doentes en atención primaria e hospitais. Sistema poboacional e 
tarxeta sanitaria. Sistemas de xestión de recursos humanos. Sistemas de xestión econó-
mica e subministracións.

Tema 16. Sistemas de información clínica: telemedicina. Telemonitorización. Historia 
clínica e receita electrónica. Imaxe dixital e PAC. Sistema de historia clínica do Sistema 
nacional de saúde. Proxectos europeos de intercambio de información clínica. 

Tema 17. Interoperabilidade no contorno sanitario. Estándares tecnolóxicos no ámbito 
sanitario: DICOM, HL7, CDA, IHE, CEN TC/251, AEN/CTN 139, IEEE Continua alliance. 
Implementación de mensaxería HL7 sobre buses de integración. 

Tema 18. Modelo de capas: servidores de aplicacións, servidores de datos, granxas de 
servidores. 

Tema 19. Arquitectura de aplicacións nas plataformas.NET e JEE e PHP. Arquitectura 
SOA. Servizos web. Tecnoloxías XML.

Tema 20. Arquitectura das redes intranet e internet: concepto, estrutura e característi-
cas. A súa implementación nas organizacións.

Tema 21. Frameworks para o desenvolvemento de aplicacións. MVC. Solucións de per-
sistencia. Linguaxes de script.

Tema 22. Aplicacións da internet enriquecidas (RIA). Frameworks AJAX. Desenvolve-
mento para dispositivos móbiles.

Tema 23. Buses de integración. Implementación de canles de integración. Modelos 
orientados a eventos.
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Tema 24. Enxeñaría do software. Proceso software, modelos de proceso software. Ci-
clos de vida. Modelos de ciclo de vida. Fases do ciclo de vida. Modelos de desenvolve-
mento. 

Tema 25. Metodoloxías de desenvolvemento de sistemas de información. Métrica 3. 
RUP. Metodoloxías áxiles. 

Tema 26. Enxeñaría de requisitos: especificación, verificación, validación, xestión do 
cambio. 

Tema 27. Análise orientada a obxectos. Linguaxe unificada de modelaxe (UML). Patróns 
e deseño. Antipatróns.

Tema 28. Técnicas de programación. Programación estruturada. Programación orienta-
da a obxectos. Enxeñaría inversa e reenxeñaría.

Tema 29. Métodos de proba do software. Fundamentos. Caixa negra e caixa branca. 
Estratexias e tipos de proba do software. Ferramentas para a xestión e automatización das 
probas.

Tema 30. Madurez da enxeñaría de procesos de software: CMMI, ISO 15504.

Tema 31. Seguridade informática: autenticación, integridade, confidencialidade, dispoñi-
bilidade, rastrexabilidade. Análise e xestión de riscos. Metodoloxía Magerit. 

Tema 32. Sistemas de xestión da seguridade da información: normas da serie ISO 
27.000. Centros de operacións de ciberseguridade (CERT/CSIRT).

Tema 33. Virus e outro software maligno avanzado. Ameazas persistentes avanzadas 
(APT). Tipos. Medios preventivos e reactivos. Sistemas antivirus e de protección. Sistemas 
de protección ante malware avanzado (solucións de sandboxing).

Tema 34. Certificados dixitais. Tarxetas criptográficas. Sinatura dixital. Técnicas de cifra-
xe. Infraestrutura de clave pública (PKI). 

Tema 35. Seguridade en contornos de rede privados. Servizos de directorio. Xestión de 
identidades. Single sign-on. Acceso remoto. VPN. Protección da seguridade nos diferentes 
elementos da infraestrutura TIC. 
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Tema 36. Seguridade en redes WAN e internet: criptografía e autenticación. Arquitectura 
de seguridade en redes. Sistemas de autenticación para seguridade en redes. Elementos 
de seguridade para a internet.

Tema 37. Plataformas de protección: tornalumes de nova xeración, tornalumes de apli-
cacións web, protección ante ataques DDOS, IDSs/IPSs. Sistemas de xestión de eventos 
e información de seguridade (SIEM). Arquitectura de seguridade en redes. Elementos de 
seguridade para a internet. 

Tema 38. Seguridade en dispositivos móbiles. Solucións MDM e estratexias BYOD.

Tema 39. Análise e xestión de vulnerabilidades. Auditorías técnicas de seguridade. Pro-
bas de intrusión. Análise forense de incidentes de seguridade.

Tema 40. Modelo OSI. Redes LAN, MAN e WAN. Estrutura de redes: troncal, distribu-
ción acceso. Redes públicas de transmisión de datos. Protocolos de rede. 

Tema 41. Tecnoloxías de acceso: redes telefónicas (RDSI, xDSL), redes de telefonía 
móbil, cable, FTTH, PLC, redes radio (LMDS, Wimax), satélite, liñas punto a punto, Me-
troEthernet. 

Tema 42. Tecnoloxías de transporte: DWDM, MPLS. Redes de fibra óptica. Redes de 
nova xeración (NGN). 

Tema 43. Tecnoloxías sen fíos: Bluetooth, WiBree, Wireless USB, Wi-Fi. RFID. NFC. 
Tecnoloxías móbiles. 

Tema 44. Protocolo TCP/IP: direccionamento e sistemas de nomes de dominio (DNS). 
Protocolos IP, ICMP, TCP, UDP. Encamiñamento. Aplicacións básicas: Telnet, FTP (TFTP) 
e SMTP. 

Tema 45. Redes de área local. Topoloxías. Redes Ethernet. Redes conmutadas e redes 
virtuais. Xestión de redes. Sistemas de cableado. Electrónica de rede: repetidores, concen-
tradores, pontes, conmutadores, encamiñadores, pasarelas.

Tema 46. Equipamento hardware. Servidores. Posto de traballo. Dispositivos persoais. 

Tema 47. Concepto, evolución e tendencias dos sistemas operativos. Sistema operativo 
UNIX-LINUX. Sistema operativo Windows. 
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Tema 48. Servidores de mensaxería. Sistemas de correo. Sistemas de directorio e pro-
tocolo de acceso LDAP.

Tema 49. Servidores de aplicacións e servidores web. Contedores de aplicacións. Estra-
texias de monitorización das aplicacións.

Tema 50. Deseño de centro de procesos de datos. Instalacións (electricidade, control 
de acceso, control de presenza, sistema antiincendios, climatización, sistemas de alimen-
tación ininterrompida). 

Tema 51. Virtualización de servidores. Virtualización do almacenamento. Virtualización 
do posto cliente. Computación baseada en servidor (SBC). Grid Computing. Cloud compu-
ting. Green IT e eficiencia enerxética. 

Tema 52. Redes SAN e elementos dun SAN. Redes de almacenamento: topoloxías, 
protocolos, elementos de conexión. Sistemas de almacenamento: arquitecturas e compo-
ñentes. Servidores: HBA e Software MultiPath. 

Tema 53. Sistemas de backup: hardware e software de backup. Estratexias de backup 
a disco. Dispoñibilidade da información RPO, RTO. Replicación local e remota, estratexias 
de recuperación. 

Tema 54. Administración e xestión de redes e sistemas de almacenamento. Virtualiza-
ción do almacenamento. Xestión do ciclo de vida da información (ILM). 

Tema 55. Redundancia hardware. Alta dispoñibilidade a nivel de sistema operativo. Sis-
temas de clúster e balanceo de carga. Alta dispoñibilidade en servidores de aplicacións e 
servidores de bases de datos. Alta dispoñibilidade a nivel de aplicación. Dispoñibilidade en 
contornos virtualizados. Centros de protección xeográficos. Plans de continxencia.

Técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información:

Tema 1. A biblioteca de infraestrutura TI (ITIL): estratexia de servizos; deseño de ser-
vizos; transición de servizos; operación de servizos; mellora continua dos servizos. ISO 
20.000: Obxectivos da norma; mapa e descrición dos procesos. Implementación e configu-
ración de ferramentas de xestión de Helpdesk baseadas en ITIL.

Tema 2. Lexislación sobre protección de datos. Normativa comunitaria. Lei orgáni-
ca 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Real decre-
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to 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento 
da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Tema 3. Decreto polo que se regula o uso e acceso á historia clínica electrónica. Decreto 
de receita electrónica. Decreto polo que se regula o uso da tarxeta sanitaria para a identifi-
cación de pacientes e profesionais en Galicia.

Tema 4. Modelo entidade-relación. Modelo relacional. Normalización. Modelos de base 
de datos semiestruturados. 

Tema 5. Sistemas de xestión de bases de datos. Bases de datos NoSQL. Monitores 
transaccionais.

Tema 6. SQL. Linguaxe de definición de datos (DDL). Linguaxe de manipulación de 
datos (DML) e DCL. Xquery.

Tema 7. Sistemas de xestión de contidos. Teleformación (E-learning). Accesibilidade e 
usabilidade. W3C. 

Tema 8. Motores de busca. Ferramentas colaborativas. Correo electrónico. Web 2.0. Re-
des sociais. Escritorios virtuais. P2P. 

Tema 9. Sistemas de información para a saúde pública. Sistemas de información e sis-
temas de xestión de doentes en atención primaria e hospitais. Sistema poboacional e tar-
xeta sanitaria. Sistemas de xestión de recursos humanos. Sistema de xestión económica 
e subministracións.

Tema 10. Sistemas de información clínica: telemedicina. Telemonitorización. Historia 
clínica e receita electrónica. Imaxe dixital e PAC. Sistema de historia clínica do Sistema 
nacional de saúde. Proxectos europeos de intercambio de información clínica.

Tema 11. Interoperabilidade no contorno sanitario. Estándares tecnolóxicos no ámbito 
sanitario: DICOM, HL7, CDA, IHE, CEN TC/251, AEN/CTN 139, IEEE Continua alliance. 
Implementación de mensaxería HL7 sobre buses de integración.

Tema 12. Modelo de capas: servidores de aplicacións, servidores de datos, granxas de 
servidores. 
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Tema 13. Arquitectura de aplicacións nas plataformas.NET e JEE e PHP. Arquitectura 
SOA. Servizos web. Tecnoloxías XML.

Tema 14. Arquitectura das redes intranet e internet: concepto, estrutura e característi-
cas. A súa implementación nas organizacións.

Tema 15. Frameworks para o desenvolvemento de aplicacións. MVC. Solucións de per-
sistencia. Linguaxes de script.

Tema 16. Metodoloxías de desenvolvemento de sistemas de información. Métri-
ca 3. RUP. Metodoloxías áxiles. 

Tema 17. Técnicas de programación. Programación estruturada. Programación orienta-
da a obxectos. Enxeñaría inversa e reenxeñaría. 

Tema 18. Métodos de proba do software. Fundamentos. Caixa negra e caixa branca. 
Estratexias e tipos de proba do software. Ferramentas para a xestión e automatización das 
probas.

Tema 19. Seguridade informática: autenticación, integridade, confidencialidade, dispoñi-
bilidade, rastrexabilidade. Análise e xestión de riscos. 

Tema 20. Virus e outro software maligno avanzado. Ameazas persistentes avanzadas 
(APT). Tipos. Medios preventivos e reactivos. Sistemas antivirus e de protección. Sistemas 
de protección ante malware avanzado (solucións de sandboxing).

Tema 21. Certificados dixitais. Tarxetas criptográficas. Sinatura dixital. Técnicas de cifra-
xe. Infraestrutura de clave pública (PKI). 

Tema 22. Seguridade en contornos de rede privadas. Servizos de directorio. Xestión de 
identidades. Single sign-on. Acceso remoto. VPN. Protección da seguridade nos diferentes 
elementos da infraestrutura TIC. 

Tema 23. Plataformas de protección: tornalumes de nova xeración, tornalumes de apli-
cacións web, protección ante ataques DDOS, IDSs/IPSs. Arquitectura de seguridade en 
redes. Elementos de seguridade para a internet. 

Tema 24. Análise e xestión de vulnerabilidades. Probas de intrusión. 
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Tema 25. Modelo OSI. Redes LAN, MAN e WAN. Estrutura de redes: troncal, distribu-
ción acceso. Redes públicas de transmisión de datos. Protocolos de rede. 

Tema 26. Tecnoloxías de acceso: redes telefónicas (RDSI, xDSL), redes de telefonía 
móbil, cable, PLC, redes radio (LMDS, Wimax), satélite, liñas punto a punto, MetroEthernet. 

Tema 27. Redes de fibra óptica. Redes de nova xeración.

Tema 28. Tecnoloxías sen fíos: Bluetooth, WiBree, Wireless USB, Wi-Fi. RFID. NFC. 
Tecnoloxías móbiles. 

Tema 29. Protocolo TCP/IP: Direccionamento e sistemas de nomes de dominio. Pro-
tocolos IP, ICMP, TCP, UDP. Encamiñamento. Aplicacións básicas: Telnet, FTP (TFTP) e 
SMTP. 

Tema 30. Redes de área local. Topoloxías. Redes Ethernet. Redes conmutadas e redes 
virtuais. Xestión de redes. Sistemas de cableado. Electrónica de rede: repetidores, concen-
tradores, pontes, conmutadores, encamiñadores, pasarelas.

Tema 31. Equipamento hardware. Servidores. Posto de traballo. Dispositivos persoais. 

Tema 32. Sistema operativo UNIX-LINUX. Sistema operativo Windows. 

Tema 33. Servidores de mensaxaría. Sistemas de correo. Sistemas de directorio e pro-
tocolo de acceso LDAP.

Tema 34. Servidores de aplicacións e servidores web. Contedores de aplicacións. 

Tema 35. Instalación de centro de procesos de datos (electricidade, control de presenza, 
sistema anti-incendios, climatización, sistemas de alimentación ininterrompida). 

Tema 36. Virtualización de servidores. Virtualización do almacenamento. Virtualización 
do posto cliente. Computación baseada en servidor (SBC). Green IT e eficiencia enerxética. 

Tema 37. Redes SAN e elementos dun SAN. Redes de almacenamento: topoloxías, 
protocolos, elementos de conexión. Sistemas de almacenamento: arquitecturas e compo-
ñentes. Servidores: HBA e Software MultiPath. 
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Tema 38. Sistemas de backup: hardware e software de backup. Replicación local e re-
mota, recuperación da información.

Tema 39. Administración e xestión de redes e sistemas de almacenamento. Virtualiza-
ción do almacenamento. Xestión do ciclo de vida da información (ILM).

Técnico/a superior en prevención de riscos laborais:

Tema 1. Obxectivo e necesidade da prevención de riscos laborais: interacción traballo e 
saúde. Custos dos danos derivados do traballo fronte aos beneficios da acción preventiva. 
O concepto de integración da prevención. Prevención e calidade.

Tema 2. Conceptos básicos relativos á seguridade e saúde no traballo: danos derivados 
do traballo. Concepto de risco laboral. Protección e prevención. Prevención primaria, se-
cundaria e terciaria. Condicións de traballo en relación coa saúde. Factores de risco.

Tema 3. Axentes relacionados coa prevención de riscos laborais (I): Organización Inter-
nacional do Traballo. Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo.

Tema 4. Axentes relacionados coa prevención de riscos laborais (II): Instituto Nacional 
de Seguridade e Hixiene no Traballo. Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Tra-
ballo. Fundación para a Prevención de Riscos Laborais. Instituto Galego de Seguridade e 
Saúde Laboral.

Tema 5. O marco xurídico xeral da prevención de riscos laborais (I): a Lei de prevención 
de riscos laborais. Estrutura e análise do seu contido.

Tema 6. O marco xurídico xeral da prevención de riscos laborais (II): o Regulamento dos 
servizos de prevención. Estrutura e análise do seu contido.

Tema 7. O marco xurídico xeral da prevención de riscos laborais (III). Responsabilidades 
e sancións en materia de prevención: responsabilidades administrativas e a súa compatibi-
lidade coas doutra orde. As actuacións da Inspección de Traballo e Seguridade Social. As 
disposicións concretas sobre esta materia na Lei de prevención de riscos laborais e na Lei 
de infraccións e sancións na orde social.

Tema 8. Coordinación de actividades empresariais en relación coa prevención de riscos 
laborais. Real decreto 171/2004, do 30 de xaneiro, sobre coordinación de actividades em-
presariais. 
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Tema 9. Regulación da incapacidade temporal e da incapacidade permanente no Real 
decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
xeral da seguridade social.

Tema 10. Accidentes de traballo: concepto. Notificación e declaración. O procedemento 
de notificación interna, investigación e rexistro dos incidentes e danos derivados do traballo 
no Servizo Galego de Saúde (P-PRL 07).

Tema 11. Enfermidades profesionais: concepto. Clasificación. Enfermidades producidas 
por axentes físicos, químicos e biolóxicos no ámbito sanitario.

Tema 12. Formación e información dos/das traballadores/as en materia de prevención 
de riscos laborais.

Tema 13. Consulta e participación dos/das traballadores/as. Órganos de representación 
non especializada. Órganos de representación especializada. Competencias e facultades. 
Especial referencia ao Servizo Galego de Saúde: procedemento de consulta e participa-
ción (P-PRL 05).

Tema 14. Estatísticas. Conceptos fundamentais. Concepto de poboación e mostra. Ti-
pos e métodos de mostraxe. Aplicación á prevención de riscos laborais.

Tema 15. Instrumentos de control dos sistemas de prevención. Auditorías e avaliacións 
externas. Particularidades das administracións públicas.

Tema 16. Estrutura e organización do Servizo de Prevención de Riscos Laborais do 
Servizo Galego de Saúde. Competencias. Resolución conxunta do 29 de maio de 1998, da 
División de Asistencia Sanitaria e da División de Recursos Humanos, pola que se ordena 
a publicación do pacto subscrito pola Administración sanitaria coas centrais sindicais UGT, 
CESM, CC.OO., CSI-CSIF, CIG e SATSE, sobre os sistemas de prevención de riscos e de 
consulta e participación dos profesionais das institucións sanitarias do Servizo Galego de 
Saúde.

Tema 17. Xestión da prevención de riscos laborais. Concepto e principios básicos. Siste-
mas normalizados de xestión da prevención. O sistema de xestión de prevención de riscos 
laborais do Servizo Galego de Saúde: control da documentación e os rexistros (P-PRL 01), 
avaliación interna do sistema de xestión da prevención de riscos laborais (P-PRL 08), xestión 
de non conformidades, accións correctivas e preventivas (P-PRL 16); revisión periódica pola 
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dirección do sistema de xestión da prevención de riscos laborais (P-PRL 17), establecemento 
e seguimento de obxectivos do sistema de xestión en prevención (P-PRL 21).

Tema 18. Metodoloxía para a avaliación de riscos laborais. Metodoloxía aplicable nas 
institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde. Procedemento para avaliar os riscos 
laborais e planificar a actividade preventiva (P-PRL 02).

Tema 19. Investigación de accidentes de traballo: obxectivos da investigación dos ac-
cidentes de traballo. Accidentes que se deben investigar. Metodoloxía da investigación 
de accidentes e informe resultante da investigación dun accidente. A árbore de causas 
e análise da cadea causal. Características que deben cumprir as propostas preventivas 
emanadas da investigación dun accidente.

Tema 20. Conceptos de saúde e prevención. Concepto e obxectivos da vixilancia da 
saúde. Promoción da saúde no lugar de traballo.

Tema 21. Protección á maternidade e durante o período de lactación no sector sanitario. 
Protección do persoal especialmente sensible a riscos no sector sanitario. Normativa espe-
cífica aplicable nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

Tema 22. Seguridade no traballo. Concepto e obxectivos. Técnicas de seguridade. Con-
trois activos e reactivos.

Tema 23. Riscos nos lugares de traballo nas institucións sanitarias. Real decre-
to 486/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde nos luga-
res de traballo e guía técnica de desenvolvemento do INSHT. Avaliación dos lugares de 
traballo nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

Tema 24. Normas e sinalización de seguridade: concepto de norma de seguridade. Cla-
sificación das normas de seguridade. Principios básicos requiridos nunha norma de seguri-
dade. Contido dunha norma de seguridade. Fases de implantación dunha norma de segu-
ridade. Conceptos e requisitos da sinalización de seguridade. Real decreto 485/1997, do 
14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde 
no traballo e guía técnica de desenvolvemento do INSHT.

Tema 25. Riscos debidos á electricidade no sector sanitario. Real decreto 614/2001, do 
8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traba-
lladores fronte ao risco eléctrico e guía técnica de desenvolvemento do INSHT. 
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Tema 26. Utilización de equipos de traballo no sector sanitario. Real decreto 1215/1997, 
do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde 
para a utilización polos traballadores dos equipamentos de traballo e guía técnica de des-
envolvemento do INSHT. Avaliación de equipamentos de traballo nas institucións sanitarias 
do Servizo Galego de Saúde.

Tema 27. Equipamentos de protección individual nas institucións sanitarias. Aplicación 
do Real decreto 773/1997, do 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e 
saúde relativas á utilización polos traballadores de equipamentos de protección individual 
e guía técnica de desenvolvemento do INSHT. 

Tema 28. O risco de incendio. Proceso de combustión. Factores do incendio. Clasificación 
dos tipos de lume. Axentes extintores. Prevención e protección contra incendios. Sistemas de 
detección e alarma. Avaliación do risco de incendio. Sistemas de extinción de incendios no 
medio hospitalario. Documento básico SI Seguridade en caso de incendio: SI 4 Instalacións 
de protección contra incendios.

Tema 29. Plans de emerxencia e autoprotección nas institucións sanitarias. Concepto, 
obxectivos e contido. Simulacros de emerxencia. Real decreto 393/2007, do 23 de marzo, 
polo que se aproba a Norma básica de autoprotección dos centros, establecementos e 
dependencias dedicados a actividades que poidan dar orixe a situacións de emerxencia. 
Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade Autó-
noma de Galicia.

Tema 30. A xestión de residuos nas institucións sanitarias. Decreto 38/2015, do 26 de 
febreiro, de residuos sanitarios de Galicia. Clases de residuos. Xestión intracentro e extra-
centro. 

Tema 31. Hixiene industrial: concepto e obxectivos. Toxicoloxía laboral. Concepto de 
tóxico. Definición e clasificación dos contaminantes. Vías de exposición.

Tema 32. Axentes químicos (I). Concepto. Límites de exposición profesional en España. 
Valores límites ambientais e valores límites biolóxicos. Índices de exposición. 

Tema 33. Axentes químicos (II). Axentes químicos no sector sanitario. Real decre-
to 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores 
contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo e guía técnica de 
desenvolvemento do INSHT.
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Tema 34. Axentes químicos (III). Axentes carcinóxenos no sector sanitario. Real de-
creto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos re-
lacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo e guía técnica de 
desenvolvemento do INSHT.

Tema 35. Substancias e mesturas químicas no sector sanitario. O REACH e o Regula-
mento CLP de clasificación e etiquetaxe de axentes químicos: ficha de datos de segurida-
de; etiquetaxe, almacenaxe e manipulación.

Tema 36. O formaldehido nas institucións sanitarias. Áreas específicas de utilización. 
Medidas de protección colectiva e individual. 

Tema 37. Exposición laboral a axentes anestésicos. Efectos sobre a saúde. Áreas de 
utilización. Sistemas de control e medidas preventivas. 

Tema 38. Axentes citostáticos. Concepto. Riscos específicos nas áreas de preparación 
e de administración de axentes citostáticos. Características das salas de preparación. 
Citostáticos en hospital de día, hospitalización e quirófano. Medidas de prevención que se 
deben aplicar.

Tema 39. Axentes físicos (I). Radiacións non ionizantes. Concepto e clasificación das 
radiacións non ionizantes. Riscos para a saúde: factores, avaliación do risco e medidas 
preventivas. Exposición a radiacións non ionizantes nas institucións sanitarias, as radia-
cións ultravioleta, infravermellas, microondas e láseres. Real decreto 486/2010, do 23 de 
abril, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos rela-
cionados coa exposición a radiacións ópticas artificiais. Real decreto 299/2016, do 22 de 
xullo, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos rela-
cionados coa exposición a campos electromagnéticos. 

Tema 40. Axentes físicos (II). Radiacións ionizantes. Concepto e clasificación das radia-
cións ionizantes. Riscos para a saúde: factores e avaliación do risco. Exposición a radia-
cións ionizantes nas institucións sanitarias. Real decreto 783/2001, do 6 de xullo, polo que 
se aproba o Regulamento sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes.

Tema 41. Axentes físicos (III). Ruído. Clases de ruído. Técnicas e equipamentos de 
medición. Efectos do ruído. Criterios de valoración. Avaliación da exposición. Control. Me-
didas preventivas. Real decreto 286/2006, do 10 de marzo, sobre a protección da saúde 
e a seguridade dos/das traballadores/as contra os riscos relacionados coa exposición ao 
ruído, e guía técnica de desenvolvemento do INSHT.
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Tema 42. Iluminación. Magnitudes e unidades. Avaliación do risco. Medidas preventivas. 
As condicións mínimas de iluminación nos lugares de traballo. Real decreto 486/1997, do 
14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo e 
guía técnica de desenvolvemento do INSHT.

Tema 43. Ambiente térmico. Efectos da calor no organismo. Avaliación do risco: índi-
ce WBGT. Control das exposicións e principais medidas preventivas.

Tema 44. Axentes biolóxicos (I). Concepto e clasificación. Principais efectos para a saú-
de. Factores de exposición. Criterios de valoración do risco. Real decreto 664/1997, do 12 
de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición 
a axentes biolóxicos durante o traballo e guía técnica de desenvolvemento do INSHT. Ex-
posición a axentes biolóxicos nas institucións sanitarias. Medidas preventivas.

Tema 45. Axentes biolóxicos (II). A prevención no uso de instrumentos cortantes e pun-
zantes nas institucións sanitarias. Dispositivos de bioseguridade. Orde ESS/1451/2013, do 
29 de xullo, pola que se establecen as disposicións para a prevención de lesións causadas 
por instrumentos cortantes e punzantes no sector sanitario e hospitalario.

Tema 46. Calidade do aire nos espazos interiores: factores ambientais no Real decre-
to 486/1997; condicións ambientais mínimas nos lugares de traballo; criterios para a súa 
avaliación e acondicionamento. Avaliación do benestar térmicos. Índices PMV e PPD.

Tema 47. Ergonomía. Concepto e obxectivos. Metodoloxía ergonómica. Modelos e mé-
todos aplicables en ergonomía. Procedementos metodolóxicos para a avaliación de riscos 
en ergonomía.

Tema 48. Factores de risco psicosociais en centros sanitarios. Conceptos xerais: ca-
racterísticas, proceso de avaliación dos factores psicosociais e boas prácticas. O método 
CoPsoQ-istas21. Consecuencias e efectos a nivel individual e da organización sanitaria.

Tema 49. Técnicas de investigación en ergonomía e psicosocioloxía: a observación, as 
entrevistas e os grupos de discusión. A enquisa e as escalas de actitudes.

Tema 50. Trastornos musculoesqueléticos no sector sanitario (I). Antropometría e dese-
ño do posto de traballo. Posturas forzadas de traballo no sector sanitario. Factores que as 
determinan e técnicas preventivas do risco asociado. Os métodos REBA e OWAS.
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Tema 51. Trastornos musculoesqueléticos no sector sanitario (II). Manipulación de car-
gas. Mobilización de pacientes. Real decreto 487/1997, do 14 de abril, sobre disposicións 
mínimas de seguridade e saúde relativas á manipulación manual de cargas que entrañan 
riscos en particular dorsolumbares, para os traballadores e guía técnica de desenvolve-
mento do INSHT. Método MAPO.

Tema 52. Trastornos musculoesqueléticos no sector sanitario (III). Traballos repetitivos. 
Identificación dos factores de risco asociados e técnicas preventivas xerais e específicas. 
O método OCRA.

Tema 53. Avaliación e prevención dos riscos relativos á utilización de equipamentos que 
inclúen pantallas de visualización. Real decreto 488/1997, do 14 de abril, sobre disposi-
cións mínimas de seguridade e saúde relativas ao traballo con equipamentos que inclúen 
pantallas de visualización, e guía técnica de desenvolvemento do INSHT.

Tema 54. Carga mental. Factores e efectos. Avaliación. Fatiga mental: prevención.

Tema 55. A organización do tempo de traballo. Obxectivos. Ritmos biolóxicos do orga-
nismo humano. Diferentes horarios laborais e a súa organización. Traballo a quendas e 
nocturno. Efectos. Medidas preventivas.

Tema 56. Satisfacción laboral: concepto. Factores que interveñen. Avaliación. Preven-
ción fronte á insatisfacción laboral.

Tema 57. Tipos de organizacións e estilos de mando. Traballo en equipo. Traballo cola-
borativo.

Tema 58. A comunicación interpersoal. Proceso. Barreiras na comunicación. Tipos de 
comunicación. Técnicas de comunicación.

Tema 59. O conflito interpersoal. Elementos do conflito: persoa, problema e proceso. 
Tipos de conflito. Técnicas para a resolución alternativa de conflitos: negociación e media-
ción.

Tema 60. O estrés. Concepto. Modelos de xeración de estrés. Fisioloxía do estrés. 
Axentes estresores. Burnout. Definicións e proceso. Factores de desencadenamento. Ava-
liación.
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Tema 61. O acoso psicolóxico no traballo ou mobbing: conceptos xerais. Fases. Conse-
cuencias sobre a persoa. Avaliación e intervención ante situacións de mobbing. Prevención 
de mobbing.

Tema 62. Violencia no traballo de orixe externa no ámbito sanitario. Decreto 163/2010, 
do 16 de setembro, polo que se crea o Observatorio de violencia no contorno laboral das 
institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde. Procedemento de actuación e apoio ao 
profesional en equipos de violencia de orixe externa (P-PRL 20).

Traballador/a social:

Tema 1. Os servizos sociais na Constitución e no Estatuto de autonomía de Galicia. A 
Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia. A Lei 3/2011, do 30 de xuño, 
de apoio á familia e á convivencia de Galicia.

Tema 2. A Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e aten-
ción ás persoas en situación de dependencia. Normativa estatal e autonómica de desen-
volvemento.

Tema 3. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto re-
fundido das disposicións legais da Comunidade de Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade. Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral 
da violencia de xénero. A violencia de xénero e a violencia doméstica. Definición e causas. 
Formas de prevención, detección e intervención desde a atención primaria e especializada 
de saúde. Programas de intervención con persoas maltratadas e maltratadoras.

Tema 4. A regulación da saúde mental en Galicia: obxecto e directrices xerais. Coordina-
ción da saúde mental. Dispositivos básicos de saúde mental e funcións. Dispositivos com-
plementarios de saúde mental e funcións. Educación, docencia, investigación e avaliación 
da saúde mental.

Tema 5. O traballo social: natureza, obxecto, obxectivos e funcións. A ética profesional 
do traballo social. O Código de ética profesional. O segredo profesional. Conflitos éticos na 
práctica profesional.

Tema 6. Principios básicos do traballo social: individuación. Expresión de sentimentos. 
Participación emocional. Aceptación. A neutralidade do/a traballador/a social. Autodeter-
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minación. Participación do paciente no proceso de traballo social: integración do paciente 
durante todo o proceso de intervención a nivel individual, familiar e de grupo.

Tema 7. O traballo social no sistema de saúde. Historia e evolución. Teorías contempo-
ráneas do traballo social. Diferentes enfoques: o condutista, o psicodinámico, o cognitivo, 
o humanista e o sistémico. Modelos de práctica profesional.

Tema 8. O proceso metodolóxico no traballo social: fases do proceso. Estudo e diagnós-
tico social. Elementos do diagnóstico. Obxectivos, técnicas e procedementos metodolóxi-
cos utilizados. Tipos de diagnóstico no traballo social: diagnóstico dinámico, diagnóstico 
clínico, diagnóstico etiolóxico.

Tema 9. O proceso de planificación no traballo social. Plans. Programas. Proxectos. 
A planificación como parte do proceso metodolóxico no traballo social: a planificación na 
atención individualizada e familiar e no traballo social con grupos.

Tema 10. O proceso de intervención no traballo social. Deseño da intervención. Fases 
do deseño da intervención. Intervención directa e indirecta. Actitudes profesionais na inter-
vención. Os recursos, definición e tipoloxía de recursos.

Tema 11. A avaliación no traballo social. Avaliación do deseño, avaliación da implemen-
tación, avaliación de resultados. Tipos de avaliación: externa, interna e mixta. Técnicas de 
avaliación cuantitativa e cualitativa.

Tema 12. O traballo social familiar. A familia como unidade de intervención no traballo 
social. A estrutura familiar. As relacións no sistema familiar, comunicación, roles e regras. 
O traballo social familiar e a terapia de familia. Obxectivos, métodos e técnicas de interven-
ción do traballo social familiar. A visita domiciliaria como técnica no traballo social; obxecti-
vos e forma de preparar a visita domiciliaria. Límites á visita domiciliaria.

Tema 13. O traballo social con casos. Características da intervención. Técnicas e instru-
mentos documentais básicos utilizados no traballo social de casos. A historia social como 
instrumento de traballo do/a traballador/a social. Aspectos máis relevantes. Utilización no 
diagnóstico, tratamento e derivación de casos. Os documentos básicos do traballo social: 
o informe social, a ficha social, a historia social. O contrato: un instrumento para o cambio.

Tema 14. A intervención profesional no traballo social con grupos, obxectivos. Técnicas 
de traballo social con grupos. Fases do proceso de formación dos grupos. A motivación 
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na vida do grupo. Dinámica de grupos, principios xerais. A orientación do traballo social 
con grupos de persoas enfermas. Instrumentos documentais básicos utilizados no traballo 
social de grupos.

Tema 15. A entrevista no traballo social: concepto, características, fases e tipos de en-
trevista. Estrutura e proceso da entrevista. A entrevista como medio de diagnóstico e de 
tratamento no traballo social. Habilidades e destrezas para a realización de entrevistas.

Tema 16. A intervención social directa: concepto e obxectivos. A transferencia e contra-
transferencia na relación traballador/a social-usuario/a. O uso da relación profesional como 
relación de apoio e acompañamento.

Tema 17. A intervención social indirecta: concepto, obxectivos, técnicas. O traballo en 
redes: concepto. Utilidades deste tipo de intervencións. Relación con outras formas de in-
tervención do traballo social. Interdisciplinariedade no traballo en redes.

Tema 18. O traballo social como proceso psicosocial. O/a paciente como realidade biop-
sicosocial. Aspectos internos e externos. Relacións. Comunicacións. Utilización dos servi-
zos e recursos sociais polo/a traballador/a social: obxectivos. O/a traballador/a social no 
equipo multidisciplinar: achegas específicas do/a traballador/a social.

Tema 19. A supervisión no traballo social: concepto. Supervisión clínica. Supervisión 
institucional. Importancia da supervisión na práctica clínica do traballo social.

Tema 20. O método científico. Características e elementos básicos. A investigación so-
cial: características. O campo da investigación social. Relacións entre teoría e investiga-
ción. Investigación básica e investigación aplicada. O proceso de investigación. Obxectivo 
da investigación. Deseño. Selección de métodos e técnicas. Elección da mostra. Recompi-
lación de datos. Elaboración, análise e interpretación.

Tema 21. Procedementos para a recompilación de datos. A observación. A entrevista. 
O cuestionario. Escalas de actitudes e opinións. Test. A sociometría. Recompilación docu-
mental. A semántica diferencial. Análise de contido. Aspectos máis importantes de cada 
unha destas técnicas. Vantaxes e limitacións de cada unha delas.

Tema 22. Elaboración, análise e interpretación de datos. Parámetros de posición. Pará-
metros de dispersión. Razóns, proporcións, porcentaxes e taxas. Correlación e regresión. 
Presentación de datos. A redacción do informe. Preparación e estrutura. Uso de referen-
cias e estilo.
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Tema 23. Estatísticas de saúde pública aplicables ao traballo social.

Tema 24. Epidemioloxía da saúde e da enfermidade. Causalidade múltiple dos fenóme-
nos biolóxicos. Constitución, ambiente e saúde. Patoloxía social. Concepto da enfermidade 
social. Epidemioloxía: o método epidemioloxico. Relación entre o método clínico e o epi-
demiolóxico. Algúns principios fundamentais da epidemioloxía: multicausalidade, suscep-
tibilidade e vulnerabilidade; variabilidade na resposta do hóspede. Usos da epidemioloxía. 
Expresións de uso frecuente en epidemioloxía. Determinación do nivel de saúde: índice 
para medir o nivel.

Tema 25. Saúde e enfermidade como fenómenos ecolóxicos. O individuo e o seu am-
biente interno. O individuo e o seu ambiente externo. O individuo e o seu ambiente social.

Tema 26. Determinantes multidimensionais da saúde. Persoas, situacións e sistemas 
sociais. Cargas xenéticas, conduta persoal, contorno familiar e social. O estrés e o apoio 
social. Sistema económico. Sistema social e sistema de saúde.

Tema 27. Atención primaria de saúde. Concepto e características xerais. Intervencións 
e funcións do/a traballador/a social como membro do equipo interdisciplinar no servizo de 
atención primaria.

Tema 28. A saúde do/da neno/a desde o seu nacemento ata a idade escolar. Aspectos 
psicosociais. Prevención. Tratamento. Educación sanitaria.

Tema 29. Prevención e educación sanitaria. A saúde no escolar. Aspectos psicosociais. 
Intervención do/a traballador/a social. Traballo en redes.

Tema 30. O/a adolescente: etapa de problemas biolóxicos, psicolóxicos e sociais. Pre-
vención. Intervención do/a traballador/a social.

Tema 31. O sistema de saúde e a protección de menores. Maltrato infantil, tipoloxías de 
maltrato. Detección e comunicación de situacións de risco social e/o maltrato, prevención 
e intervención desde o sistema de saúde. Conceptos xurídicos de risco, desamparo, medi-
das de protección, tutela, garda, acollemento e adopción.

Tema 32. A saúde na idade adulta. Aspectos psicosociais na saúde da persoa adulta. 
Factores de risco, prevención. Importancia dos factores ambientais. Concepto de testa-
mento vital. Papel do/a traballador/a social.
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Tema 33. Embarazo. Planificación familiar. Aborto. Enfermidades xinecolóxicas. Aspec-
tos psicosociais. O papel do/a traballador/a social no equipo de saúde da muller.

Tema 34. Cancro. Enfermidades cardiovasculares. Enfermidades infectocontaxiosas. 
Aspectos psicosociais. Papel do/a traballador/a social na prevención, tratamento e rehabi-
litación.

Tema 35. O proceso de envellecemento: xeriatría e xerontoloxía. Prevención. Trata-
mento e rehabilitación. A intervención do/a traballador/a social na atención xerontolóxica. 
Relación cos organismos de benestar social.

Tema 36. Atención multidisciplinar das situacións de dependencia desde os equi-
pos de saúde. A valoración funcional. Instrumentos de valoración da función social. O/a 
traballador/a social como profesional de enlace co sistema de atención á dependencia. 
Acceso ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia na Comu-
nidade de Galicia.

Tema 37. O programa de atención domiciliaria en atención primaria de saúde. A coordi-
nación intrainstitucional: primaria-especializada. A coordinación interinstitucional con servi-
zos sociais, outras institucións, organizacións non gobernamentais. 

Tema 38. O/a traballador/a social sanitario/a e a intervención comunitaria. Obxectivos. 
Diferentes formas de intervención. A participación da comunidade. O/a traballador/a social 
como nexo de unión entre o equipo e a comunidade.

Tema 39. Traballo social hospitalario: concepto. Características e estrutura do servizo 
de traballo social hospitalario. Intervención e funcións do/a traballador/a social nos distintos 
servizos hospitalarios. A interdisciplinariedade no traballo social hospitalario.

Tema 40. A planificación da alta hospitalaria: conceptos e aspectos fundamentais. Im-
portancia do sistema de información e da investigación como base para a elaboración de 
novos programas. 

Tema 41. A atención sociosanitaria. Unidades de media e longa estadía: concepto, ca-
racterísticas e intervención multidisciplinar. O traballo social nos dispositivos intermedios.

Tema 42. Coidados paliativos: a atención integral en coidados paliativos. O apoio na 
toma de decisións. A participación do paciente, da familia e da comunidade. Integración do 
traballo social nos diferentes dispositivos asistenciais.
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Tema 43. O proceso de atención temperá: Intervención do/da traballador/a social. O 
traballo social ante as enfermidades raras. Movementos asociativos.

Tema 44. Saúde mental. Principais categorías diagnósticas. Características e especifi-
cidades de cada unha delas. Influencia dos factores psicosociais na saúde mental. O inter-
namento involuntario. Incapacitación legal e protección do/da incapaz. Intervención do/da 
traballador/a social.

Tema 45. Drogodependencia non alcohólica. Características xerais dos drogodepen-
dentes. Factores psicosociais. Tratamento, rehabilitación e reinserción psicosocial. Inter-
vención do/a traballador/a social nos programas de prevención.

Tema 46. Alcoholismo. Factores psicosociais do alcoholismo. Problemática sociolaboral 
e familiar do/a paciente alcohólico/a. Intervención do/a traballador/a social nos programas 
de prevención, asistencia e rehabilitación psicosociais. Programas de integración comuni-
taria.

Tema 47. Tabaquismo. Características socioculturais do hábito de fumar. Efectos do 
tabaco sobre a saúde. Intervención do/a traballador/a social en programas de prevención, 
tratamento e rehabilitación do fumador crónico.

Tema 48. Grupos marxinais. O fenómeno do senfogarismo. A atención sanitaria a per-
soas sen fogar. Problemática sociosanitaria da poboación en situación e/ou risco de ex-
clusión social. A intervención do/a traballador/a social. Poboación penitenciaria. Asistencia 
sanitaria e intervención do/da traballador/a social sanitario/a.

Tema 49. Inmigración e saúde. Aspectos sociais na atención ao inmigrante. Muller e 
inmigración. O dereito á asistencia sanitaria das persoas estranxeiras. Intervención do/a 
traballador/a social nas prestacións sociosanitarias desta poboación.

Tema 50. O voluntariado en saúde. Grupos de autoaxuda. Coordinación cos movemen-
tos asociativos e ONG.

* Nota común a todas as categorías: os textos legais serán os vixentes na data de 
publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución da Dirección Xeral de Recursos Hu-
manos do Servizo Galego de Saúde pola que se procede ao nomeamento do tribunal de 
cualificación.
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ANEXO II

F.E.A. Cardioloxía:

Tema 1. Historia clínica.

Tema 2. Exploración física.

Tema 3. Electrocardiograma.

Tema 4. Ergometría.

Tema 5. Ecocardiograma.

Tema 6. Cateterismo cardíaco.

Tema 7. Intervencións percutáneas coronarias e valvulares.

Tema 8. Hipertensión: mecanismos, diagnóstico e tratamento.

Tema 9. Dislipemia e enfermidade vascular.

Tema 10. Diabetes mellitus, síndrome metabólica e enfermidade vascular.

Tema 11. Prevención secundaria en pacientes con enfermidade cardiovascular.

Tema 12. Insuficiencia cardíaca: aspectos clínicos.

Tema 13. Insuficiencia cardíaca: tratamento.

Tema 14. Arritmias: diagnóstico.

Tema 15. Arritmias: manexo e tratamento.

Tema 16. Arritmias: marcapasos e DAI.

Tema 17. Arritmias específicas.

Tema 18. Morte súbita.
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Tema 19. Síncope; diagnóstico e tratamento.

Tema 20. Infarto de miocardio con elevación do segmento ST: clínica, diagnóstico e 
tratamento.

Tema 21. Anxina inestable e infarto sen elevación do segmento ST.

Tema 22. Anxina estable.

Tema 23. Enfermidades da aorta.

Tema 24. Enfermidade valvular cardíaca: valvulopatía aórtica.

Tema 25. Enfermidade valvular cardíaca: valvulopatía mitral.

Tema 26. Enfermidade valvular cardíaca: outras valvulopatías.

Tema 27. Endocardite infecciosa.

Tema 28. Cardiomiopatías.

Tema 29. Enfermidades do pericardio.

Tema 30. Valoración do/da paciente cardiópata en cirurxía noncardíaca.

Tema 31. Cardiopatías conxénitas. Cardiopatías familiares.

F.E.A. Cirurxía ortopédica e traumatoloxía:

Tema 1. Procedementos auxiliares de diagnóstico en patoloxía do aparello locomotor.

Tema 2. Anestesia na cirurxía do aparello locomotor.

Tema 3. A rehabilitación na patoloxía do aparello locomotor.

Tema 4. A dor no aparello locomotor. 

Tema 5. Hemorraxia e hemostasia. Trombose venosa profunda.

Tema 6. Síndrome de esmagamento. Embolia graxa e embolia gasosa. 
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Tema 7. Infeccións do aparello locomotor.

Tema 8. Membro catastrófico. Amputacións. Reimplantes. Prótese e ortese. 

Tema 9. O politraumatizado. Fisiopatoloxía. Opcións de tratamento e control de danos

Tema 10. Fisioloxía e metabolismo óseo. Resistencia ósea. 

Tema 11. Fracturas no neno.

Tema 12. Fracturas no adulto: concepto, proceso de consolidación. Tratamento e com-
plicacións. Enxertos e substitutos óseos. 

Tema 13. Patoloxía ósea metabólica.

Tema 14. Enfermidades causadas por defectos na función osteoclástica. Neurofibroma-
tose. Alteracións do coláxeno e tecidos brandos.

Tema 15. Displasias óseas. Enfermidade de Paget.

Tema 16. Tumores óseos e lesións pseudotumorais: xeneralidades e tumores da serie 
ósea. 

Tema 17. Tumores óseos e lesións pseudotumorais: tumores da serie condral e outras. 
Sarcomas de partes brandas. Metástase. Lesións paratumorais.

Tema 18. Anatomofisioloxía das articulacións. Traumatismos articulares. Rixideces e 
anquilose. Corpos libres articulares. 

Tema 19. Artropatías hemofílica e neuropática. 

Tema 20. Artropatías inflamatorias e microcristalinas.

Tema 21. Artrites infecciosas do aparello locomotor.

Tema 22. Artrose. Xeneralidades. Bases do tratamento médico e cirúrxico.

Tema 23. Biomateriais en COT. Triboloxía. Deseño de próteses articulares.

Tema 24. Fisiopatoloxía muscular. Síndromes compartimentais. 
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Tema 25. Patoloxía neuromuscular en ortopedia infantil. 

Tema 26. Fisiopatoloxía dos tendóns.

Tema 27. Fisiopatoloxía do sistema nervioso periférico. Sindromes de compresión dos 
nervios periféricos.

Tema 28. Anatomía funcional e biomecánica da raque. 

Tema 29. Malformacións conxénitas da raque. 

Tema 30. Deformidades da raque. 

Tema 31. Fracturas vertebrais. Lesións medulares.

Tema 32. Síndrome dolorosa lumbar de orixe discal. 

Tema 33. Síndrome dolorosa lumbar de orixe non discal. 

Tema 34. Infeccións da columna vertebral. Tumores raquimedulares.

Tema 35. Anatomofisioloxía do ombreiro. 

Tema 36. Lesións do plexo braquial. 

Tema 37. Malformacións conxénitas de cintura escápulo umeral. Torcícolo (cabalo) 
conxénito. 

Tema 38. Ombreiro doloroso: clasificación e síndrome subacromial. Outras causas. 

Tema 39. Ombreiro dexenerativo e reumático. Reconstrución do ombreiro. 

Tema 40. Fracturas da clavícula e da escápula. 

Tema 41. Luxacións da cintura escapuloumeral. Inestabilidade escapuloumeral. 

Tema 42. Fracturas da extremidade proximal do úmero. 

Tema 43. Fracturas da diáfise umeral. 
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Tema 44. O cóbado doloroso.

Tema 45. Fracturas da extremidade distal do úmero. 

Tema 46. Luxacións do cóbado. Fracturas da cabeza do radio e olécrano. 

Tema 47. Fracturas diafisarias do cúbito e radio. 

Tema 48. O pulso doloroso. Reumatismos do pulso e man.

Tema 49. Fracturas da extremidade distal do cúbito e radio.

Tema 50. Fracturas e luxacións dos ósos do carpo. Inestabilidades carpianas.

Tema 51. Anatomía funcional da man. Malformacións conxénitas.

Tema 52. Lesións tendinosas dos dedos. Enfermidade de Dupuytren.

Tema 53. Fracturas e luxacións da man. 

Tema 54. Infeccións, lesións pseudotumorais e tumores da man.

Tema 55. Anatomofisioloxía da cadeira. Marcha normal e patolóxica. 

Tema 56. Displasia do desenvolvemento da cadeira. Malformacións conxénitas da ca-
deira. 

Tema 57. Dismetrías (anisomelia). Deformidades torsionais e angulares do membro in-
ferior. Cadeira dolorosa no neno. 

Tema 58. Patoloxía de partes brandas da cadeira e o muslo.

Tema 59. Fracturas da pelve e do acetábulo. Luxacións de cadeira. 

Tema 60. Fracturas da extremidade proximal do fémur. 

Tema 61. Necrose avascular da cabeza femoral do adulto. 

Tema 62. Patoloxía dexenerativa da cadeira. Artroplastia de cadeira. 
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Tema 63. Fracturas subtrocantéreas e diafisarias do fémur. 

Tema 64. Anatomofisioloxía do xeonllo. 

Tema 65. Malformacións conxénitas.

Tema 66. Dolor femoropatelar. Patoloxía do aparello extensor do xeonllo. 

Tema 67. Fracturas da extremidade proximal da tibia e do peroné. 

Tema 68. Lesións dos ligamentos e meniscos do xeonllo. Luxacións de xeonllo. 

Tema 69. Outras síndromes dolorosas do xeonllo. 

Tema 70. Patoloxía dexenerativa do xeonllo. Artroplastia de xeonllo.

Tema 71. Fracturas diafisarias de tibia e peroné.

Tema 72. Anatomía e biomecánica do nocello e pé. 

Tema 73. Malformacións conxénitas e anomalías do desenvolvemento do nocello e pé.

Tema 74. Fracturas e luxacións do ósos do pé. 

Tema 75. Lesións dos tendóns aquíleo, tibiais e peroneos. Síndromes compartimentais 

do pé. 

Tema 76. Pé e nocello reumático. Pé diabético. 

Tema 77. Deformidades adquiridas do antepé. Síndromes dolorosas do pé. 

F.E.A. Endocrinoloxía e nutrición:

Tema 1. Masas hipofisarias: adenomas hipofisarios non funcionantes. Gonadotropino-

mas e tirotropinomas. Outras masas hipofisarias. Diagnóstico e manexo das masas hipo-

fisarias.

Tema 2. Hipopituitarismo: concepto, diagnóstico, tratamento e seguimento.
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Tema 3. Hiperprolactinemia e prolactinomas: concepto, diagnóstico, tratamento e segui-
mento.

Tema 4. Acromegalia: concepto, diagnóstico, tratamento e seguimento.

Tema 5. Alteracións neurohipofisarias: diabetes insípida. SIADH. Concepto, diagnóstico, 
tratamento e seguimento.

Tema 6. Déficit de GH en infancia. Outras causas de talle baixo: diagnóstico, tratamento 
e seguimento.

Tema 7. Bocio. Nódulo tiroideo. Neoplasias de tiroides: conceptos, epidemioloxía, diag-
nóstico, tratamento e seguimento.

Tema 8. Hipertiroidismo: concepto, epidemioloxía, clasificación, diagnóstico, tratamento 
e seguimento.

Tema 9. Hipotiroidismo e tiroidite: conceptos, epidemioloxía, clasificación, diagnóstico, 
tratamento e seguimento.

Tema 10. Insuficiencia suprarrenal: concepto, epidemioloxía, clasificación, diagnóstico, 
tratamento e seguimento.

Tema 11. Síndrome de Cushing: concepto, epidemioloxía, clasificación, diagnóstico, tra-
tamento e seguimento.

Tema 12. Hipertensión de orixe endócrina: hiperaldosteronimos e feocromocitoma/para-
ganglioma: concepto, epidemioloxía, clasificación, diagnóstico, tratamento e seguimento.

Tema 13. Outras patoloxías suprarrenais: incidentaloma adrenal. Carcinoma adrenal. 
Hiperplasia suprarrenal conxénita: concepto, epidemioloxía, clasificación, diagnóstico, tra-
tamento e seguimento.

Tema 14. Patoloxía do metabolismo do calcio: hipocalcemia e hipercalcemia. Concepto, 
epidemioloxía, clasificación, diagnóstico, tratamento e seguimento.

Tema 15. Hipogonadismo masculino: concepto, epidemioloxía, clasificación, diagnósti-
co, tratamento e seguimento. Xinecomastia.
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Tema 16. Hipogonadismo feminino e hiperandroxenismo. Conceptos, epidemioloxía, 
clasificación, diagnóstico, tratamento e seguimento.

Tema 17. Patoloxía da puberdade: puberdade precoz e puberdade atrasada. Concepto, 
epidemioloxía, clasificación, diagnóstico, tratamento e seguimento.

Tema 18. Trastornos da diferenciación sexual. Concepto, epidemioloxía, clasificación, 
diagnóstico e tratamento. Trastornos da identidade sexual. Concepto, diagnóstico e trata-
mento.

Tema 19. Patoloxía endócrina múltiple e tumores neuroendócrinos. Concepto, epide-
mioloxía, clasificación, diagnóstico, tratamento e seguimento.

Tema 20. Diabetes mellitus: concepto, epidemioloxía, diagnóstico e clasificación. Diabe-
tes xestacional.

Tema 21. Complicacións agudas da diabetes mellitus.

Tema 22. Complicacións crónicas da diabetes mellitus.

Tema 23. Tratamento da diabetes mellitus: dieta, exercicio, tratamento farmacolóxico 
non insulínico e insulínico.

Tema 24. Hiperlipemias: definición. Hiperlipemias primarias e hiperlipemias secunda-
rias. Tratamento da hiperlipemia.

Tema 25. Obesidade: concepto, etiopatoxenia, epidemioloxía, clasificación e diagnósti-
co. Clínica e tratamento non farmacolóxico, farmacolóxico e cirúrxico.

Tema 26. Valoración do estado nutricional. Malnutrición.

Tema 27. Trastornos do comportamento alimentario. Concepto, epidemioloxía, clasifica-
ción, diagnóstico, tratamento e seguimento.

Tema 28. Nutrición enteral: conceptos xerais, indicacións, vías de acceso, pautas de 
administración, seguimento e complicacións.

Tema 29. Nutrición parenteral: conceptos xerais, indicacións, vías de acceso, pautas de 
administración, seguimento e complicacións.
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Tema 30. Soporte nutricional en situacións especiais: enfermidades dixestivas, respira-
torias, renais, neurolóxicas e neoplasias. Pacientes críticos e pacientes cirúrxicos.

F.E.A. Inmunoloxía:

Tema 1. Células do sistema inmunitario. Fagocitos mononucleares. Células linfoides. Ór-
ganos linfoides. Timo e medula ósea. Órganos linfoides secundarios: ganglios linfáticos, bazo.

Tema 2. Células presentadoras de antíxeno. Macrófagos, células dendríticas, células 
foliculares dendríticas e células de Langerhans.

Tema 3. Ontoxenia do sistema inmune. Medula ósea. Células pluripotenciais, diferencia-
ción. Citoquinas implicadas.

Tema 4. Anticorpos. Estrutura molecular. Cadeas lixeiras e pesadas. Isotipos. Funcións 
efectoras dos anticorpos. Uso de anticorpos no laboratorio.

Tema 5. Linfocitos B. Características fenotípicas. Receptor. Activación, fenómenos bio-
químicos.

Tema 6. Moléculas de histocompatibilidade. Organización xenética. Estrutura das molé-
culas MHC-I e MHC-II. Funcións das moléculas MHC.

Tema 7. Linfocitos T. Características fenotípicas. Receptor da célula T. Comple-
xo CD3. Características estruturais. Activación da célula T. Fenómenos bioquímicos intra-
celulares. Factores transcricionais.

Tema 8. Procesamento e presentación de antíxeno. Características do recoñecemento 
do antíxeno polas células T. Presentación a células T-CD4 e T-CD8.

Tema 9. Maduración das células T no timo. Xenes do receptor da célula T. Organización, 
reordenamentos e xeración da diversidade. Selección positiva e selección negativa.

Tema 10. Moléculas accesorias. Células T: CD2, CD4, CD8, CD45, CD28, CD45RA, e 
RO. Células B: CD19, CD21, CD72, CD80, CD86.

Tema 11. Produción de anticorpos polas células B. Respostas T dependentes e T inde-
pendentes. Características xerais da cooperación T-B. Citoquinas e sinais de membrana 
na cooperación T-B. Secuencia de acontecementos.
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Tema 12. Moléculas de adhesión. Caderinas. Selectinas. Adresinas. Integrinas. Super-
familia das inmunoglobulinas.

Tema 13. Recirculación linfocitaria. Linfocitos virxes e órganos linfoides secundarios. 
Linfocitos de memoria e proceso inflamatorio.

Tema 14. Subpoboacións linfoides. Células Th1 e Th2. Características. Diferenciación. 
Células T CD8 citolíticas. Desenvolvemento e maduración. Características do proceso lí-
tico. Memoria inmunolóxica. Células B de memoria. Centros xerminais. Células T de me-
moria.

Tema 15. Citoquinas do sistema inmune inespecífico: interferón I, TNF(alfa), IL1, IL6. 
Quimioquinas do sistema inmune específico: IL2, interferón gamma, TNF (Beta), IL4.

Tema 16. Células NK. Características fenotípicas. Ontoxenia. Función.

Tema 17. Complemento vías clásica e alternativa. Proteínas reguladoras. Funcións do 
sistema do complemento. Organización xénica. 

Tema 18. Regulación do sistema inmunolóxico. Supresión. Citoquinas. Redes idiotípi-
cas. Tolerancia inmunolóxica. Tolerancia central e periférica. Mecanismos implicados.

Tema 19. Reaccións de hipersensibilidade do tipo I. IgE, factores que interveñen na súa 
produción. Mastocitos e basófilos. Activación. Mediadores. Rinite polínica. Asma alérxica. 
Anafilaxia.

Tema 20. Reaccións de hipersensibilidade de tipo II. Mecanismo de produción. Enfer-
midades mediadas por hipersensibilidade de tipo II: Miastenia Gravis, Hipertiroidismo Pri-
mario.

Tema 21. Reaccións de hipersensibilidade de tipo III. Inmunocomplexos, depósito. Me-
canismo de dano tisular. Enfermidades mediadas por hipersensibilidade de tipo III.

Tema 22. Hipersensibilidade de tipo IV. Células implicadas: células T e macrófagos. 
Granulomas. Enfermidades mediadas por hipersensibilidade de tipo IV.

Tema 23. Inmunodeficiencias de células B: enfermidade de Bruton, síndrome de Hiper 
IgM, déficit de IgA, inmunodeficiencia común variable, defectos de subclases de IgG.
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Tema 24. inmunodeficiencias de células T e combinadas. Síndrome de DiGeorge, Défi-
cit de CD95, Defectos funcionais. Inmunodeficiencias combinadas severas. Síndrome de 
Wiskott Aldrich, Ataxia telanxiectasia.

Tema 25. Inmunodeficiencias do sistema fagocítico e do sistema do complemento. De-
fecto de adhesión leucocitaria, enfermidade granulomatosa crónica. Edema anxioneuróti-
co.

Tema 26. Inmunodeficiencias secundarias. Infección por VIH. Características inmuno-
lóxicas.

Tema 27. Autoinmunidade. Mecanismos de produción. Factores xenéticos e ambientais. 
Asociación a HLA . Enfermidades órgano-específicas e non órgano-específicas.

Tema 28. Transplantes. Transplante renal. Lista de espera. Transplante de fígado, cora-
zón e medula ósea.

Tema 29. Inmunoterapia. Fármacos inmunosupresores: corticoides, citotóxico e citostá-
ticos. Radiacións ionizantes. Anticorpos monoclonais. Citoquinas. Células LAK. Estratexias 
en terapia antitumoral.

Tema 30. Vacinas. Inmunización activa: vacinas atenuadas e inactivas. Novas estra-
texias en vacinación. Inmunización pasiva. Soros de orixe animal. Gammaglobulina huma-
na. Indicacións. Efectos indesexables.

F.E.A. Medicina interna: 

Tema 1. Coidados paliativos e ao final da vida. 

Tema 2. Desnutrición e valoración nutricional. 

Tema 3. Abordaxe dos/das pacientes con enfermidades crónicas complexas e pluripa-
tolóxicos. 

Tema 4. Trastornos do ritmo. Bradiarritmias. Taquiarritmias supraventriculares. Arritmias 
ventriculares. 

Tema 5. Insuficiencia cardíaca: etioloxía, diagnóstico e tratamento. 
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Tema 6. Valvulopatías: estenose aórtica, insuficiencia aórtica, estenose mitral, insufi-
ciencia mitral. 

Tema 7. Cardiopatía isquémica: síndrome coronaria aguda sen elevación do ST. Infarto 
agudo de miocardio con elevación do ST. 

Tema 8. Miocardiopatía dilatada. Miocardite. 

Tema 9. Enfermidades do pericardio. 

Tema 10. Hipertensión arterial. 

Tema 11. Asma bronquial. 

Tema 12. Enfermidade pulmonar obstrutiva crónica. 

Tema 13. Pneumopatías intersticiais. 

Tema 14. Trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. 

Tema 15. Enfermidades da pleura: derramo pleural.

Tema 16. Trastornos da glándula tiroides: hipotiroidismo e tirotoxicose. 

Tema 17. Trastornos da córtex adrenal: síndrome de Cushing, enfermidade de Addison, 
Feocromocitoma. 

Tema 18. Diabetes mellitus. Hipoglicemia. 

Tema 19. Trastornos do metabolismo das lipoproteínas: hipercolesterolemia. 

Tema 20. Hemocromatose. 

Tema 21. Enfermidade ulcerosa péptica e trastornos relacionados. 

Tema 22. Trastornos da absorción intestinal. 

Tema 23. Enfermidade inflamatoria intestinal. 

Tema 24. Enfermidade hepática alcólica. 
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Tema 25. Hepatite aguda vírica, hepatite tóxica e por fármacos. Hepatite crónica. 

Tema 26. Cirrose e as súas complicacións. 

Tema 27. Pancreatite aguda e crónica. 

Tema 28. Valoración do/da paciente con enfermidade neurolóxica. 

Tema 29. Confusión e delirio. 

Tema 30. Enfermidade cerebro-vascular. 

Tema 31. Demencia.

Tema 32. Infeccións respiratorias baixas: bronquiectasias infectadas, pneumonía ad-
quirida na comunidade, pneumonía nosocomial, pneumonía necrotizante, absceso de pul-
món, empiema pleural. 

Tema 33. Infeccións biliares, abscesos hepáticos. 

Tema 34. Infeccións urinarias. 

Tema 35. Infeccións de pel, músculo e tecidos brandos. 

Tema 36. Artrite infecciosa. 

Tema 37. Endocardite infecciosa. 

Tema 38. Infeccións do sistema nervioso central: meninxite, encefalite e infeccións su-
purativas focais. 

Tema 39. Sepse e shock séptico. 

Tema 40. Tuberculose. 

Tema 41. Sida: manifestacións clínicas e diagnóstico. 

Tema 42. Síndromes vasculíticas. 

Tema 43. Polimiosite e dermatomiosite. 
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Tema 44. Esclerodermia e enfermidade mixta do tecido conectivo. 

Tema 45. Síndrome de Sjögren. 

Tema 46. Lupus eritematoso sistémico. 

Tema 47. Sarcoidose. 

Tema 48. Insuficiencia renal aguda. 

Tema 49. Enfermidade renal crónica.

Tema 50. Valoración diagnóstica e tratamento das alteracións electrolíticas: hipernatre-
mia, hiponatremia, hiperpotasemia, hipopotasemia, hipercalcemia e hipocalcemia. 

Tema 51. Alteracións do equilibrio ácido-base. 

Tema 52. Síndrome anémica, diagnóstico diferencial. Anemia ferropénica. Anemia me-
galoblástica. Anemia hemolítica. 

Tema 53. Fármacos antiplaquetarios e anticoagulantes. 

Tema 54. Enfermidades das células plasmáticas. Amiloidose.

Tema 55. Cancro metastásico de orixe descoñecida.

F.E.A. Medicina nuclear:

Tema 1. Bases físicas da medicina nuclear. Estrutura atómica. Tipos de radiacións. For-
mas de desintegración nuclear.

Tema 2. Radiofarmacia e instrumentación. Definición de radiofármaco. Xerador de Mo/Tc. 
Gammacámaras e tomógrafos PET.

Tema 3. Efectos biolóxicos da radiación. Magnitudes e unidades radiolóxicas. Medidas 
fundamentais de protección radiolóxica.

Tema 4. Exploracións de tiroide: patoloxía tiroidea benigna. Cancro diferenciado de tiroide. 
Aplicacións de rTSH (TSH recombinante).
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Tema 5. Tratamento metabólico en tiroide: hipertiroidismo e carcinoma diferenciado de 
tiroide.

Tema 6. Exploracións paratiroideas: diagnóstico de hiperparatiroidismo.

Tema 7. Exploracións en patoloxía suprarrenal. Estudos de córtex suprarrenal con 131 I 
colesterol. Estudos de medula suprarrenal con I MIBG.

Tema 8. Tumores neuroendócrinos. Gammagrafía con receptores de somatostatina (oc-
treoscan®).

Tema 9. Gammagrafía de glándulas salivares. Refluxo gastroesofágico. Estudos de ba-
leirado gástrico.

Tema 10. Diagnóstico de hemorraxia dixestiva. Detección de mucosa gástrica ectópi-
coa. Gammagrafía con leucocitos marcados no diagnóstico de enfermidade inflamatoria 
intestinal.

Tema 11. Estudos morfolóxicos hepáticos e dinámica hepatobiliar.

Tema 12. Gammagrafía de ventilación/perfusión no diagnóstico de tromboembolismo 
pulmonar. Estudos de cuantificación pulmonar precirúrxica no carcinoma de pulmón.

Tema 13. Estudo de patoloxía intersticial inflamatoria pulmonar con 67 Ga.

Tema 14. Ventriculografía de equilibrio. Valoración da función miocárdica.

Tema 15. Estudos de perfusión miocárdica: SPECT de repouso e esforzo en cardiopatía 
isquémica. Estudos de viabilidade.

Tema 16. Gammagrafía ósea en patoloxía benigna. Estudo de patoloxía protésica ar-
ticular (mobilización versus infección). Enfermidade ósea metabólica. Valoración de pato-
loxía infecciosa e dexenerativa osteoarticular.

Tema 17. Patoloxía ósea tumoral. Tumores primarios e valoración de extensión metas-
tásica.

Tema 18. Estudos morfolóxicos: gammagrafía renal. Estudos funcionais: renograma iso-
tópico (patoloxía obstrutiva e transplante renal).
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Tema 19. Cistogammagrafía directa e indirecta: detección de refluxo vesico-ureteral. 
Urxencias urolóxicas: gammagrafía escrotal.

Tema 20. SPECT de perfusión cerebral en demencia e epilepsia. SPECT cerebral de 
receptores dopaminérxicos.

Tema 21. Cisternogammagrafía en hidrocefalia e sospeita de fístula de LCR.

Tema 22. Aplicacións de PET en neuroloxía: estudo de epilepsia e diagnóstico diferen-
cial de recidiva tumoral versus radionecrose.

Tema 23. Detección de ganglio sentinela en cancro de mama e melanoma.

Tema 24. Aplicacións con 67Ga e PET en linfomas.

Tema 25. Aplicacións de PET de tumores de cabeza e colo. Aplicacións de PET en car-
cinoma de tiroide.

Tema 26. Aplicacións de PET en nódulo pulmonar solitario e estadificación de cancro 
non microcítico de pulmón.

Tema 27. Aplicacións de PET en carcinoma colorrectal.

Tema 28. Aplicacións de PET en melanoma e tumor de orixe descoñecida.

Tema 29. Tratamento de dor ósea metastásica con 153 Sm e 89 Sr. Sinoviortese radioi-
sotópica con 90Y. Tratamento de linfomas non Hodgkin con 90 Y-Ibritumomab (Zevalin ®). 
Tratamento de tumores neuroendócrinos con 131 I MIBG.

Tema 30. Linfogammagrafía en patoloxía vascular. Diagnóstico de febre de orixe desco-
ñecida con 67Ga. Estudos de volemia e masa eritrocitaria con 51Cr.

F.E.A. Neurocirurxía:

Tema 1. Neuroanestesia. Información xeral. Fármacos utilizados para neuroanestesia. 
Anestesia necesaria para o monitoreo intraoperatorio dos potenciais evocados. Hiperter-
mia maligna.
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Tema 2. Coidados intensivos neurolóxicos. Equilibrio hidroelectrolítico. Tratamento das 
alteracións da tensión arterial. Sedantes e bloqueantes neuromusculares. Edema pulmo-
nar neuróxeno.

Tema 3. Coidados xerais. Endocrinoloxía. Hematoloxía. Farmacoloxía.

Tema 4. Neuroloxía. Demencia. Cefalea. Parkinsonismo. Esclerose múltiple. Enfermida-
des das motoneuronas. Síndrome de Guillain-Barré. Mielite. Neurosarcoidose. Encefalopa-
tías por alteracións da autorregulación vascular. Vasculite e vasculopatías.

Tema 5. Neuroanatomía e fisioloxía. Anatomía superficial. Orificios craniais e o seu con-
tido. Anatomía do ángulo pontocerebeloso. Anatomía do complexo occipitoatloaxoideo. 
Anatomía da medula espinal. Anatomía cerebrovascular. Cápsula interna. Outras estrutu-
ras. Neurofisioloxía.

Tema 6. Neurorradioloxía. Medios de contraste utilizados en neurorradioloxía. Medi-
das de protección contra a radiación ionizante para os/as neurocirurxiáns/ás. Tomografía 
computarizada. Resonancia magnética (RM). Anxiografía cerebral. Radiografías simples. 
Mielografía. Gammagrafía.

Tema 7. Operacións e procedementos. Colorantes intraoperatorios. Equipamento do 
quirófano. Hemostasia cirúrxica. Craniotomías. Cranioplastia. Localización dos segmentos 
por intervir da columna vertebral. Abordaxes anteriores á columna vertebral. Artrodese da 
columna cervical. Artrodese da columna dorsal. Artrodese da columna lumbar e lumbosa-
cra. Enxerto óseo. Accesos percutáneos ao LCR. Procedementos de derivación do LCR. 
Biopsia do nervio safeno externo. Bloqueos nerviosos.

Tema 8. Anomalías conxénitas. Quistes aracnoideos. Lipomas intracraniais. Hamar-
tomas hipotalámicos. Quistes neuroentéricos. Embrioloxía craniofacial. Malformación de 
Chiari. Malformación de Dandy-Walker. Estenose do acueduto de Silvio. Anomalías conxé-
nitas do tubo neural. Ausencia do septum pellucidum. Síndrome de Klippel-Feil. Síndrome 
da medula ancorada. Malformación da medula en fenda. Anomalías das raíces nerviosas 
lumbosacras.

Tema 9. Neurocirurxía endovascular. Afeccións tratadas mediante neurocirurxía endo-
vascular. Fármacos. Consideracións básicas dos procedementos endovasculares en neu-
rocirurxía.
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Tema 10. Electrodiagnóstico. Electroencefalograma. Trazado de supresión en salvas. 
Potenciais evocados. Abreviaturas. Estudos da condución nerviosa e electromiografía.

Tema 11. Neurotoxicoloxía. Etanol. Opiáceos. Cocaína. Anfetaminas. Monóxido de car-
bono.

Tema 12. Coma. Información xeral. Actitude diagnóstico-terapéutica fronte ao paciente 
comatoso. Síndromes de herniación. Coma hipóxico.

Tema 13. Morte encefálica dos adultos e morte encefálica infantil. Doazón de órganos 
e tecidos.

Tema 14. Líquido cefalorraquídeo. Compoñentes do LCR. LCR artificial. Fístula de LCR 
(cranial). Hipotensión intracranial.

Tema 15. Hidrocefalia. Epidemioloxía e clasificación funcional. Tipos especiais de hidro-
cefalia e pseudohidrocefalia. Criterios diagnósticos de hidrocefalia en TC e RM. Etioloxía e 
diagnóstico diferencial da hidrocefalia. Signos e síntomas da hidrocefalia activa. Hidrocefa-
lia crónica. Perímetro cefálico. Tratamento da hidrocefalia. Problemas dos sistemas de de-
rivación. Hidrocefalia normotensiva. Amaurose por hidrocefalia. Hidrocefalia e embarazo.

Tema 16. Infeccións. Antibioticoterapia preventiva. Meninxite. Infección do sistema de 
derivación. Infección das feridas. Osteomielite do cranio. Abscesos cerebrais. Empiemas 
subdurais. Encefalite viral. Enfermidade de Creutzfeldt-Jakob. Manifestacións neurolóxicas 
da sida. Manifestacións neurolóxicas da enfermidade de Lyme. Infeccións parasitarias do 
SNC. Infeccións micóticas do SNC. Infeccións amebianas do SNC. Infeccións raquídeas.

Tema 17. Crises epilépticas. Clasificación e tipos. Estado de mal epiléptico. Fármacos 
antiepilépticos. Tratamento cirúrxico da epilepsia.

Tema 18. Columna vertebral e medula espinal. Lumbalxia e radiculopatía. Equilibrio saxi-
tal. Hernia de disco intervertebral. Espondiloartrose e artrose discal. Alteracións da unión 
craniocervical e do raque cervical superior. Artrite reumatoide. Subluxación atloaxoidea por 
síndrome de Down. Osteíte deformante (enfermidade de Paget). Espondiloartrite anquilo-
sante. Osificación do ligamento lonxitudinal posterior. Osificación do ligamento lonxitudinal 
anterior. Hiperostose vertebral difusa idiopática. Cifose de Scheuermann. Malformacións 
vasculares raquimedulares. Quistes menínxeos raquimedulares. Siringomielia. Hernia da 
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medula espiñal (idiopática). Hematoma epidural raquimedular. Hematoma subdural raqui-
medular. Lipomatose epidural raquimedular. Coccigodinia.

Tema 19. Neurocirurxía funcional. Estimulación cerebral profunda. Tratamento cirúrxico 
da enfermidade de Parkinson. Distonía. Espasticidade. Torcícolo (cabalo). Síndrome de 
compresión neurovascular. Hiperhidrose. Tremores. Simpaticectomía.

Tema 20. Dor. Síndromes de dor neuropática. Síndromes de dor craniofacial. Neuralxia 
postherpética. Procedementos cirúrxicos antiálxicos. Síndrome de dor rexional complexa. 

Tema 21. Tumores. Información xeral. Tumores cerebrais primarios. Tumores encefá-
licos pediátricos. Tumores do cranio. Metástase cerebral. Meninxite carcinomatosa. Tu-
mores do buraco occipital. Hipertensión intracranial idiopática. Síndrome da cadeira turca 
baleira. Marcadores tumorais. Trastornos neurocutáneos. Tumores da columna vertebral e 
a medula espiñal. Neuroblastomas.

Tema 22. Radioterapia. Radioterapia externa convencional. Radioterapia e radiocirurxía 
estereotácticas. Braquiterapia intersticial.

Tema 23. Cirurxía estereotáctica. Indicacións da cirurxía estereotáctica. Biopsia este-
reotáctica.

Tema 24. Nervios periféricos. Algunhas nocións básicas sobre as lesións e as interven-
cións sobre os nervios periféricos. Plexo braquial. Neuropatías periféricas. Síndrome do 
opérculo torácico. Outros nervios periféricos.

Tema 25. Neuroftalmoloxía. Nistagmo. Papiledema. Campos visuais. Diámetro da pupi-
la. Sistema motor extraocular. Outros signos neuroftalmolóxicos.

Tema 26. Neurotoloxía. Mareos e vertixe. Enfermidade de Ménière. Parálise do nervio 
facial. Hipoacusia.

Tema 27. Traumatismo cranioencefálico. Conmoción cerebral. Conmoción cerebral do/da 
deportista. Contusión. Outras definicións. Clasificación dos traumatismos cranioencefáli-
cos. Conceptos xerais. Deterioración diferida. Traslado dos pacientes traumatizados. Con-
duta diagnóstico-terapéutica na sala de urxencias. Neuromonitoreo. Fracturas de cranio. 
Lesións parenquimatosas postraumáticas. Hematoma epidural. Hematoma subdural. Le-
sións traumáticas da fosa posterior. Hidrocefalia postraumática. Aspectos do coidado xeral 
nos casos de traumatismos cranioencefálicos graves. Evolución clínica dos traumatismos 
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cranioencefálicos. Feridas cranioencefálicas por arma de fogo. Traumatismos penetrantes 
non asociados a proxectís. Edema cerebral por mal de altura. Traumatismo cranioencefá-
lico pediátrico.

Tema 28. Traumatismos vertebromedulares. Terminoloxía. Síndrome do lategazo cer-
vical. Traumatismos vertebromedulares en pediatría. Tratamento inicial das lesións me-
dulares. Exploración neurolóxica. Lesións medulares. Fracturas cervicais. Traumatismos 
cerebrovasculares pechados. Fracturas da columna dorsolumbar. Fracturas vertebrais por 
osteoporose. Fracturas do sacro. Feridas da columna por arma de fogo. Traumatismos 
cervicais penetrantes. Deterioración diferida tras traumatismos medulares. Cuestións do 
tratamento das lesións medulares a longo prazo.

Tema 29. Accidente cerebrovascular. Hemodinámica cerebrovascular. Accidente cere-
brovascular: información xeral. Accidente cerebrovascular de adultos novos. Infartos lacu-
nares. Circulación colateral. Síndromes oclusivas. Outros infartos. 

Tema 30. Hemorraxia subaracnoidea e aneurismas. Xeneralidades sobre as hemorra-
xias subaracnoideas. Clasificación das hemorraxias subaracnoideas. Tratamento inicial da 
hemorraxia subaracnoidea. Vasoespasmo. Aneurismas cerebrais. Opcións para tratar os 
aneurismas cerebrais. Momento adecuado para clipar os aneurismas cerebrais. Xenerali-
dades técnicas do tratamento cirúrxico dos aneurismas. Recidiva aneurismática postera-
péutica. Tipos de aneurismas segundo a súa localización. Clipado de aneurismas: instru-
cións postoperatorias. Aneurismas non rotos. Aneurismas múltiples. Aneurismas familiares. 
Aneurismas traumáticos. Aneurismas micóticos. Aneurismas xigantes. Hemorraxia suba-
racnoidea idiopática. Hemorraxia subaracnoidea non aneurismática. Hemorraxia intracra-
nial durante o embarazo.

Tema 31. Malformacións vasculares. Malformacións arteriovenosas. Anxiomas venosos. 
Malformacións vasculares ocultas en anxiografía. MAV durais. Malformación da vea de 
Galeno. Fístula carótido-cavernosa.

Tema 32. Hemorraxia intraparenquimatosa. Hemorraxia encefálica dos adultos. Hemo-
rraxia encefálica de adultos novos. Hemorraxia encefálica do neonato.

Tema 33. Enfermidade cerebrovascular oclusiva. Enfermidade cerebrovascular ateroes-
clerótica. Diseccións arteriais. Bypass extracranial-intracranial. Trombose venosa cerebral. 
Enfermidade de moyamoya.
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Tema 34. Avaliación da evolución clínica. Enfermidades oncolóxicas. Traumatismo cra-
nioencefálico. Accidentes cerebrovasculares. Lesión da medula espiñal.

Tema 35. Diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial segundo o cadro clínico. Diag-
nóstico diferencial segundo a localización.

F.E.A. Pneumoloxía:

Tema 1. Estrutura e función do sistema respiratorio: Anatomía do aparello respiratorio. 
Fisioloxía respiratoria. Xenética das enfermidades respiratorias. Inmunoloxía e mecanis-
mos de defensa. 

Tema 2. Signos e síntomas: disnea, tose, esputo. Dor torácica. Exploración física.

Tema 3. Insuficiencia respiratoria: insuficiencia respiratoria aguda. Insuficiencia respi-
ratoria crónica. Oxixenoterapia e soporte ventilatorio. Ventilación mecánica non invasiva.

Tema 4. Infeccións respiratorias: test microbiolóxicos e a súa interpretación. Infeccións 
do tracto respiratorio superior. Exacerbación infecciosa de EPOC. Pneumonía adquirida na 
comunidade. Pneumonía nosocomial. Pneumonía no paciente inmunodeprimido. Infección 
pleural e absceso pulmonar. Gripe, pandemias e SARS.

Tema 5. Tuberculose: TB pulmonar, TB en paciente inmunodeprimido. TB extrapulmo-
nar. Infección tuberculosa latente. Enfermidade por micobacterias non tuberculosas.

Tema 6. Enfermidades da vía aérea 1. Rinite crónica. Asma. Disfunción de cordas vo-
cais. Enfermidade por refluxo gastroesofáxico. 

Tema 7. Enfermidades da vía aérea 2: EPOC e enfisema. Rehabilitación respiratoria. 
Déficit de alfa 1 antitripsina. Bronquiectasias. Fibrose quística.

Tema 8. Enfermidades pulmonares ocupacionais e ambientais. Asma relacionada co 
traballo e asma ocupacional. Pneumonite por hipersensibilidade. Pneumoconiose. Enfer-
midades relacionadas co tabaco. Tratamento do tabaquismo.

Tema 9. Enfermidades pulmonares intersticiais: pneumonías intersticiais idiopáticas. 
Enfermidades pulmonares eosinofílicas. Enfermidade pulmonar inducida por drogas. Sar-
coidose.
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Tema 10. Enfermidade vascular pulmonar: tromboembolismo pulmonar. Vasculites pul-
monares. Hipertensión pulmonar.

Tema 11. Enfermidades da pleura e a parede torácica: derramo pleural. Pneumotórax e 
pneumomediastino. Mediastinite. Enfermidades neuromusculares. Deformidades da pare-
de torácica.

Tema 12. Tumores torácicos: cancro de pulmón. Quimioterapia e outros tratamentos 
antitumorais no tratamento de neoplasias torácicas. Principios básicos do tratamento do 
cancro pulmonar de célula non pequena en estadios precoces. Tumores metastásicos. 
Tumores da pleura e da parede torácica. Tumores mediastínicos.

Tema 13. Enfermidades relacionadas co sono: apnea obstructiva do sono. Hipoventila-
ción central. Síndromes de hipoventilación.

Tema 14. Inmunodeficiencias e enfermidades respiratorias orfas: enfermidade pulmonar en 
síndromes de inmunodeficiencia primarias. Enfermidades pulmonares relacionadas co HIV. 
Proteinose alveolar pulmonar. Histiocitose de células de Langerhans. Linfanxioleiomiomatose. 

Tema 15. Transplante pulmonar: indicacións. Tratamento inmunosupresor. Disfunción 
crónica do enxerto.

Tema 16. Estatística e epidemioloxía: medidas de ocorrencia e causa en enfermidades 
respiratorias.

Tema 17. Pneumoloxía intervencionista 1: broncoscopia. EBUS. 

Tema 18. Pneumoloxía intervencionista 2: toracocentese. Toracoscopia médica/pleuros-
copia. Ecografía transtorácica. 

Tema 19. Probas de función respiratoria: espirometría. Volumes pulmonares estáticos e 
dinámicos. Gasometría arterial. Test de broncoprovocación. 

Médico/a asistencial 061:

Tema 1. Concepto de emerxencia sanitaria. Epidemioloxía das emerxencias. Sistemas 
integrais de emerxencias. Modelos de organización e sistemas de atención á emerxencia.

Tema 2. Organización da Rede de transporte sanitario urxente de Galicia. 
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Tema 3. Transporte sanitario. Fisiopatoloxía do transporte terrestre e aéreo. Normativa 
estatal e autonómica actual. Tipos de recursos de transporte sanitario: requisitos e material.

Tema 4. Comunicacións en emerxencias. Centro coordinador. Sistemas de regulación 
médica.

Tema 5. Plans de emerxencias e catástrofes. Principios xerais das catástrofes. Organi-
zación da atención a incidentes de múltiples vítimas en Galicia. 

Tema 6. Dispositivos de risco previsible.

Tema 7. Soporte vital básico e desfibrilación externa semiautomática. Soporte vital 
avanzado do adulto.

Tema 8. Soporte vital básico e avanzado pediátrico. Reanimación do neonato.

Tema 9. Soporte vital avanzado en trauma.

Tema 10. Asistencia inicial ao trauma pediátrico.

Tema 11. Traumatismo cranioencefálico.

Tema 12. Traumatismo raquimedular. Lesión medular aguda. Shock medular.

Tema 13. Traumatismos dos membros. Amputacións.

Tema 14. Traumatismos torácicos abertos e pechados.

Tema 15. Traumatismos abdominais abertos e pechados. 

Tema 16. Traumatismos xenitourinarios. Fractura de pelve.

Tema 17. Técnicas de mobilización e inmobilización do/da paciente politraumatizado.

Tema 18. Manexo da vía aérea en emerxencias. Oxixenación e ventilación. 

Tema 19. Ventilación mecánica invasiva e non invasiva.

Tema 20. Fármacos de uso máis frecuente en emerxencias. 
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Tema 21. Analsexia, sedación e relaxación en emerxencias.

Tema 22. Aparello dixestivo e patoloxía abdominal: hemorraxia dixestiva aguda. Abdo-
me agudo.

Tema 23. Aparello dixestivo e patoloxía abdominal: patoloxía biliar urxente. Ictericia. 
Pancreatites agudas.

Tema 24. Aparello cardiovascular: Insuficiencia cardíaca aguda. Edema agudo de pul-
món e shock cardioxénico.

Tema 25. Aparello cardiovascular: dor torácica aguda. Síndrome coronaria aguda con 
e sen elevación do segmento ST. Programa de atención ao infarto agudo de miocardio en 
Galicia (Progaliam). Rexistro do IAM en Galicia (Regaliam).

Tema 26. Aparello cardiovascular: pericardite e taponamento cardíaco.

Tema 27. Aparello cardiovascular: manexo das arritmias cardíacas na emerxencia.

Tema 28. Aparello cardiovascular: crises hipertensivas. Patoloxía vascular aguda. Trom-
boembolismo pulmonar.

Tema 29. Shock. Fisiopatoloxía, clasificación e manexo.

Tema 30. Síncope.

Tema 31. Manexo do/da paciente con cefalea, mareo e vértixe.

Tema 32. Aparello respiratorio: disnea aguda. Insuficiencia respiratoria aguda. 

Tema 33. Aparello respiratorio: enfermidade pulmonar obstructiva crónica agudizada. 
Tratamento da asma bronquial e do estado asmático.

Tema 34. Sistema nervioso: manexo inicial do ictus. 

Tema 35. Sistema nervioso: diminución do nivel de conciencia e coma.

Tema 36. Síndrome confusional aguda. Delirio. Axitación psicomotriz. Manexo do/da 
paciente psiquiátrico/a. Protocolo Acougo.
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Tema 37. Sistema nervioso: convulsións. Estatus epiléptico.

Tema 38. Sistema nervioso: cefaleas. Síndrome de hipertensión intracranial. 

Tema 39. Metabolismo e endocrinoloxía: diabetes mellitus. Urxencias do/da diabético/a: 
cetoacidose, coma hiperosmolar, hipoglicemia.

Tema 40. Uroloxía: cólico renal.

Tema 41. Intoxicacións: intoxicación etílica aguda. Intoxicación por outras drogas: anfe-
taminas, cocaína, drogas de deseño, opiáceos.

Tema 42. Infeccións: sepse e shock séptico.

Tema 43. Sistema inmunitario: reaccións alérxicas, anafilaxia e anxioedema.

Tema 44. Axentes físicos: queimaduras. Electrocución. Afogamento. Golpe de calor. Hi-
potermia.

Tema 45. Axentes externos: afogamento. Accidente disbárico.

Tema 46. Axentes externos: picaduras e mordeduras.

Tema 47. Obstetricia e xinecoloxía: urxencias do embarazo. Parto de emerxencia. Ma-
nexo das urxencias relacionadas co embarazo, parto e puerperio. Urxencias xinecolóxicas.

Tema 48. Morte encefálica e doazón de órganos. Doador en asistolia.

Tema 49. Conceptos básicos de seguridade do/da paciente na emerxencia. 

Médico/a coordinador do 061:

Tema 1. Estrutura e organización das urxencias extrahospitalarias en Galicia. Lexisla-
ción básica de referencia.

Tema 2. Coordinación e regulación médica: a atención integral ás urxencias sanitarias. 
Modelos de organización e sistemas. 

Tema 3. Coordinación da atención urxente: o centro coordinador. Funcións. A regulación 
médica da demanda. Sistemas de clasificación da demanda.
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Tema 4. Estrutura, organización e funcionamento dun centro coordinador de urxencias. 
Estrutura e medios do servizo de emerxencias no sistema galego de emerxencias ex-
trahospitalarias e a súa mobilización. Aplicación da Guía de mobilización de recursos.

Tema 5. Interrogatorio médico telefónico: estrutura e aplicación. Principios e modalida-
des de comunicación. Perfís de comunicantes e o seu manexo.

Tema 6. Programas especiais no servizo de emerxencias da nosa comunidade: Alerta 
corazón, Alerta escolar, Alerta anxioedema, Alerta HADO.

Tema 7. Asistencia a múltiples vítimas en catástrofes: principios xerais de asistencia a 
múltiples vítimas e catástrofes.

Tema 8. Dispositivos de risco previsible.

Tema 9. Transporte sanitario. Normativa básica. Fisiopatoloxía do transporte sanitario. 
Tipos de transporte. Transporte primario e secundario. Situación actual na nosa comunida-
de autónoma. Indicación de transporte.

Tema 10. Soporte das funcións vitais: soporte vital básico e soporte vital avanzado. 
Manexo da vía aérea e manobras de desobstrución. Ventilación mecánica. Fisiopatoloxía e 
manexo do shock. Fluidoterapia. Farmacoloxía e drogas de uso frecuente no mantemento 
das funcións vitais.

Tema 11. Aparello dixestivo e patoloxía abdominal: corpos estraños a nivel dixestivo. 
Hemorraxia dixestiva alta e baixa. Dor abdominal. Abdome agudo. Diarrea e estrinximento.

Tema 12. Corazón: interpretación electrocardiográfica. Insuficiencia cardíaca. Edema 
agudo de pulmón. Miocardiopatías. Pericardite e taponamento cardíaco. Arritmias. Manexo 
da dor torácica. Síndrome coronaria aguda. Aplicación do programa integral de atención ao 
infarto (Progaliam).

Tema 13. Aparello cardiovascular: urxencia e emerxencia hipertensiva. Tromboflebite, 
varicohemorraxia e tromboembolismo. Patoloxía arterial aguda.

Tema 14. Metabolismo e endocrinoloxía: urxencias do/da paciente diabético (cetoacido-
se, coma hiperosmolar, hipoglicemia). Manexo do/da paciente diabético. Insulinas: tipos e 
manexo práctico.
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Tema 15. Nefroloxía. Fracaso renal agudo. Manexo do/da paciente con problema de 
vías urinarias: infección urinaria, litíase, hematuria.

Tema 16. Sistema nervioso: sccidentes cerebrovasculares agudos (isquémicos e he-
morráxicos); condicións de traslado. Síndrome menínxea. Convulsións e status epiléptico. 
Síncope. Manexo do/da paciente con cefalea, mareo e vertixe. Coma. Síndrome confusio-
nal aguda.

Tema 17. Aparello respiratorio: obstrución aguda da vía aérea. Corpos estraños. Insu-
ficiencia respiratoria aguda. Pneumonía. Tuberculose pulmonar. EPOC. Asma bronquial e 
status asmático. Tromboembolismo pulmonar.

Tema 18. Sistema inmunitario: reaccións alérxicas e anafilaxia.

Tema 19. Infeccións: sepse e shock séptico.

Tema 20. Obstetricia: urxencias e emerxencias do embarazo. Parto de emerxencia. Ma-
nexo das urxencias relacionadas co embarazo, o parto e o puerperio. Planificación familiar.

Tema 21. Axentes físicos: patoloxía por calor. Hipotermia. Queimaduras e electrocución. 
Accidentes disbáricos. Afogamento. Feridas e picaduras.

Tema 22. Intoxicacións: tratamento xeral do paciente intoxicado. Intoxicacións máis fre-
cuentes: alcohol. Anfetaminas e drogas de deseño. Antidepresivos tricíclicos. Benzodiaze-
pinas. Cáusticos. Cocaína. Mórficos e opiáceos. Salicilatos.

Tema 23. Atención a situacións urxentes en saúde mental: intentos de suicidio, axitación 
e agresividade. Programa Acougo: principios e aplicación.

Tema 24. Oncoloxía: urxencias no paciente oncolóxico. Manexo do paciente terminal 
(coidados paliativos). Dor oncolóxica.

Tema 25. Traumatoloxía: atención inicial ao paciente politraumatizado. Escordaduras, 
luxacións e fracturas. Traumatismo cranioencefálico. Lesión medular traumática. Trauma-
tismos torácicos e abdominopélvicos. Lesións viscerais. Traumatismo en extremidades. 
Amputacións traumáticas. Manexo do/da paciente con dor osteomuscular e articular.

Tema 26. Neonatoloxía: reanimación do/da RN con depresión ou parada respiratoria, 
con parada cardiorrespiratoria, con líquido amniótico meconial. Transporte do/da neonato.
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Tema 27. Pediatría: larinxite. Bronquiolite. Asma. Asfixia. Obstrución da vía aérea. Con-
vulsións. Procedemento no/a neno/a politraumatizado/a. Escala de Glasgow en nenos/as. 
Queimaduras graves. Hipoglicemia grave. Manexo do/da neno/a con febre e enfermidades 
infecciosas. 

Tema 28. Vacinacións no/na neno/a e no/na adulto/a.

Médico/a de admisión e documentación clínica:

Tema 1. Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente 
e de dereitos e deberes en materia de información e documentación clínica: dereito á infor-
mación sanitaria, dereito á intimidade, dereito á autonomía do paciente. 

Tema 2. Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia 
clínica, modificada pola Lei 3/2005, do 7 de marzo.

Tema 3. Decreto 29/2009, do 5 de febreiro, polo que se regula o uso e acceso á historia 
clínica electrónica.

Tema 4. A Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

Tema 5. Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias de 
Galicia. Decreto 159/2014, do 11 de decembro, polo que se establece a organización e 
funcionamento do Rexistro galego de instrucións previas sobre coidados e tratamento da 
saúde. Decreto 54/2015, do 12 de marzo, polo que se regulan o procedemento e os efectos 
da garantía do dereito á segunda opinión médica no Sistema público de saúde de Galicia. 
Decreto 55/2015, do 26 de marzo, polo que se regula o exercicio do dereito á libre elección 
de persoal médico de familia, pediatra e persoal de enfermaría en atención primaria, e de 
centro ou complexo hospitalario por un problema de saúde novo, no Sistema público de 
saúde de Galicia.

Tema 6. Decreto 605/2003, do 23 de maio, polo que se establecen medidas para o 
tratamento homoxéneo da información sobre as listas de espera no Sistema nacional de 
saúde.

Tema 7. Real decreto 1039/2011, do 15 de xullo, polo que se establecen os criterios 
marco para garantir un tempo máximo de acceso ás prestacións sanitarias do Sistema 
nacional de saúde.
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Tema 8. Orde do 19 de maio de 2003 pola que se normaliza o sistema de información 
e control da demanda e actividade programada de hospitalización, cirurxía e salas na rede 
de hospitais do Servizo Galego de Saúde.

Tema 9. Orde do 13 de xullo de 2004 pola que se normaliza o sistema de información e 
control da demanda de actividade programada de consultas externas médicas na rede de 
hospitais do Servizo Galego de Saúde.

Tema 10. Decreto 41/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica 
da Consellería de Sanidade. 

Tema 11. Real decreto 69/2015, do 6 de febreiro, polo que se regula o Rexistro de Acti-
vidade de Atención Sanitaria Especializada.

Tema 12. O médico de admisión e documentación clínica. Funcións e competencias. 
O Decreto 292/2001, do 8 de novembro, polo que se configura a categoría de médico de 
admisión e documentación clínica. 

Tema 13. O Servizo de Admisión e Documentación Clínica (SADC): concepto e dife-
rentes modelos de organización. O SADC no organigrama asistencial. As necesidades de 
información dos servizos centrais, a dirección da EOXI, os servizos asistenciais e a enfer-
maría. 

Tema 14. O Servizo de Admisión e Documentación Clínica: Carteira de servizos comúns 
no SNS. O papel do SADC nos órganos consultivos: as comisións clínicas e os comités 
técnico sanitarios.

Tema 15. Decreto 52/2001, do 22 de febreiro, polo que se regula a acreditación dos 
centros hospitalarios da Comunidade Autónoma de Galicia. A acreditación das áreas de 
admisión e de arquivo e documentación clínica.

Tema 16. A identificación de pacientes no Sistema nacional de saúde. Sistemas de infor-
mación poboacional. Tarxeta sanitaria galega. Tarxeta sanitaria europea.

Tema 17. A Asistencia sanitaria transfronteiriza.

Tema 18. A área de admisión e xestión de pacientes na EOXI. Concepto. Organización. 
Funcións. Os procesos. As vías rápidas. 
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Tema 19. As modalidades asistenciais.

Tema 20. Xestión da demanda asistencial en réxime ambulatorio. As consultas (AP e 
AH). As probas. Xestión de axendas. A asistencia domiciliaria. Hospitais de día.

Tema 21. Xestión de pacientes en hospitalización: camas, organización, distribución, cri-
terios organizativos. Alternativas á hospitalización de agudos. Hospitalización a domicilio. 
Residencias sociosanitarias.

Tema 22. Xestión da lista de espera cirúrxica. A programación cirúrxica: planificación, 
modelos organizativos (cirurxía con ingreso, maior ambulatoria, menor ambulatoria). Salas 
especiais cirúrxicas: definición, planificación e organización.

Tema 23. Xestión do transporte sanitario. Características técnicas, equipamento e do-
tación. Tipos de transporte. As unidades de coordinación do transporte sanitario. Financia-
mento.

Tema 24. Concertos. Xestión da derivación de pacientes a centros concertados. Xestión 
doutras prestacións sanitarias. 

Tema 25. As urxencias sanitarias. A urxencia extrahospitalaria. O 061. Os PAC. Os servi-
zos de urxencias hospitalarias. Rexistro de pacientes e a súa asistencia. Organización dos 
servizos de admisión/urxencias nas catástrofes. 

Tema 26. Documentación médico legal nos servizos de admisión: alta voluntaria, fuga, 
éxitus. Os partes de lesións, adaptación á Lei orgánica 1/2015, do 30 de marzo, que refor-
ma o Código penal.

Tema 27. O servizo de admisión e a facturación a terceiros.

Tema 28. Rexistro de Neonatos. Rexistro de Éxitus. As unidades penitenciarias.

Tema 29. Coordinación asistencial e relacións entre EOXIS. Referencias asistenciais. A 
Instrución 7/2013, do 31 de xullo. Coordinación entre institucións sanitarias, sociosanitarias 
e outras institucións. O SIFCO.

Tema 30. O servizo de admisión e o servizo de atención ao paciente.

Tema 31. Metodoloxía de control de calidade nun servizo de admisión.
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Tema 32. Produtos, avaliación e custos da hospitalización. 

Tema 33. A área de documentación clínica. Concepto. Organización. Funcións. Proce-
sos. 

Tema 34. A historia clínica. Definición. Funcións. Usos e modelos. As tecnoloxías da in-
formación e a comunicación (TIC) aplicadas á historia clínica: á historia clínica electrónica 
en Galicia. 

Tema 35. Deseño e normalización dos documentos da historia clínica. A Comisión Cen-
tral de Documentación Clínica para IANUS. Control de calidade da historia clínica. Aspectos 
médicolegais da historia clínica. O consentimento informado: marco legal, tipos e contidos. 

Tema 36. Conservación e expurgación de documentos. A dixitalización no Servizo Gale-
go de Saúde. Catálogo de tipoloxías documentais.

Tema 37. Arquivos de historias clínicas: sistemas de almacenamento e custodia da do-
cumentación clínica. 

Tema 38. Estrutura e deseño dun arquivo de historias clínicas. Seguridade. Normativa. 

Tema 39. Xestión do arquivo. Indicadores. 

Tema 40. Xestión do uso da documentación clínica: movementos e accesos. Os dereitos 
ARCO. 

Tema 41. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 
persoal.

Tema 42. Tratamento da información clínica: indización e codificación. Linguaxes docu-
mentais: nomenclaturas e clasificacións de enfermidades e procedementos. 

Tema 43. A Clasificación internacional de enfermidades CIE-9-MC. Estrutura e principios 
básicos de utilización.

Tema 44. A Clasificación internacional de enfermidades CIE-9-MC. Diagnósticos. 

Tema 45. A Clasificación internacional de enfermidades CIE-9-MC. Procedementos.
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Tema 46. A Clasificación internacional de enfermidades CIE10 ES. Estrutura e principios 
básicos de utilización.

Tema 47. A Clasificación internacional de enfermidades CIE10 ES. Diagnósticos.

Tema 48. A Clasificación internacional de enfermidades CIE10 ES. Procedementos.

Tema 49. Adaptacións da CIE: CIE-O-3 e CIE-O-3.1.

Tema 50. A SNOMED.

Tema 51. A CIAP-2.

Tema 52. O Conxunto mínimo básico de datos (CMBD). Áreas de aplicación. 

Tema 53. Avaliación da calidade da codificación.

Tema 54. Os grupos relacionados co diagnóstico (GRD). AP-GRD/APR-GRD.

Tema 55. Sistemas de clasificación de pacientes. Xeneralidades e tipos. 

Tema 56. Sistemas de clasificación de pacientes ambulatorios. 

Tema 57. Sistemas de clasificación de pacientes sociosanitarios. 

Tema 58. A información clínico-asistencial. Concepto. Organización. Funcións. Proce-
sos.

Tema 59. Os sistemas de información. Concepto. Deseño, implantación e avaliación 
dos SI. Os sistemas de información para a xestión. Recuperación da información asisten-
cial: fontes, análise e avaliación. Os SIAC. Os sistemas de información na investigación 
clínica.

Tema 60. Indicadores de actividade asistencial. Definición. Conceptos.

Tema 61. Indicadores de calidade asistencial. Definición. Conceptos.

Tema 62. Os acordos de xestión (ADX). Definición. Contido. Indicadores. Avaliación.

Tema 63. Os procesos asistenciais integrados. Definición. Tipos. Avaliación.
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Médico/a de urxencias hospitalarias:

Tema 1. Soporte vital básico. Soporte vital avanzado adultos. Soporte vital avanzado 
nenos. Desfibrilación externa semiautomática. Manexo de desfibrilador automático impran-
table. Sedación e relaxación en urxencias. Perfusións en urxencias.

Tema 2. Insuficiencia cardíaca e edema agudo de pulmón. 

Tema 3. Shock. 

Tema 4. Arritmias: bradiarritmias, taquiarritmias; fibrilación auricular e flutter. 

Tema 5. Dor torácica aguda: síndrome coronaria aguda, disección aórtica, pericardite, 
taponamento cardíaco, miocardite. 

Tema 6. Urxencias/emerxencias hipertensivas. 

Tema 7. Patoloxías arterial e venosa periféricas agudas. 

Tema 8. TEP. 

Tema 9. Disnea aguda. Insuficiencia respiratoria aguda. Ventilación mecánica invasiva 
e non invasiva.

Tema 10. EPOC e reagudización asmática. Derramo pleural. Pneumotórax e pneumo-
mediastino. Hemoptise. 

Tema 11. Pneumonía adquirida na comunidade e nosocomial. 

Tema 12. Patoloxía esofáxica urxente. 

Tema 13. Dor abdominal aguda. Diverticulite. Abcesos abdominais. Isquemia intestinal. 
Traumatismo abdominal.

Tema 14. Hemorraxia dixestiva alta e baixa. 

Tema 15. Gastroenterite aguda. 

Tema 16. Obstrución intestinal. Perforación de víscera oca. Complicacións agudas das 
hernias. 
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Tema 17. Patoloxía aguda da vía biliar: colecistite. Cólico biliar. 

Tema 18. Pancreatite. 

Tema 19. Complicacións de hepatopatía: ascite, ictericia, encefalopatía hepática, peri-
tonite bacteriana. 

Tema 20. Procesos agudos na rexión anorrectal. 

Tema 21. Cefaleas. Vertixes. Parálises faciais e simétricas. Crises epilépticas. 

Tema 22. Síncope. Coma. 

Tema 23. Accidentes cerebrovasculares. Hemorraxía subaracnoidea. 

Tema 24. Síndrome menínxea. Encefalite e absceso cerebral.

Tema 25. Síndrome confusional aguda. Axitación psicomotriz.

Tema 26. Diabetes e as súas complicacións: coma hiperosmolar, cetoacidose, hipogli-
cemia. 

Tema 27. Trastornos hidroelectrolíticos: hipo/hipernatremia, hipo/hiperpotasemia, hipo/hi-
percalcemia, alteracións do equilibrio ácido-base, deshidratación. Fluidoterapia en urxencias.

Tema 28. Insuficiencia renal aguda e crónica. Síndrome nefrítica e síndrome nefrótica. 
Fármacos en IR.

Tema 29. Hematuria. Retención aguda de urina. Cólico nefrítico. 

Tema 30. Síndrome escrotal aguda. 

Tema 31. Infeccións urinarias baixas e altas. Enfermidades de transmisión sexual.

Tema 32. Síndrome febril en pacientes inmunodeprimidos: transplantados, oncolóxicos, 
VIH. Febre no viaxeiro.

Tema 33. Urxencias infecciosas: antimicrobianos, complicacións urxentes na infección 
por VIH, botulismo, varicela zóster, tétanos, rabia, infeccións importadas, pinchazo acci-
dental.
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Tema 34. Monoartrites agudas. Poliartrites. 

Tema 35. Cervicalxia. Ombreiro doloroso. Lumbalxia. Lumbociática. 

Tema 36. Vómitos, mucosite e diarrea posquimioterapia. 

Tema 37. Urticaria, anxioedema e anafilaxia. 

Tema 38. Infeccións en ORL: sinusite, absceso periamigdalar, otite e farinxite. 

Tema 39. Disnea farínxea. Epiglotite. Corpos estraños. Estridor. 

Tema 40. Epístaxe. 

Tema 41. Parálise facial periférica. 

Tema 42. Diagnóstico diferencial do ollo vermello. 

Tema 43. Perda brusca da visión. 

Tema 44. Traumatismos oculares e maxilofaciais. Corpos estraños, queimaduras ocu-
lares químicas.

Tema 45. Celulite cervicofaciais. 

Tema 46. Procesos odontolóxicos agudos. Procesos agudos de glándulas salivais.

Tema 47. Actitude diagnóstica e tratamento xeral das intoxicacións agudas. Antagonis-
tas e antídotos. 

Tema 48. Intoxicación etílica aguda. Intoxicación por outras drogas: anfetaminas, cocaí-
na, drogas de deseño, opiáceos. 

Tema 49. Intoxicacións medicamentosas: benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos e 
IRS, litio, ácido acetilsalicílico e paracetamol. Intoxicación dixitálica. 

Tema 50. Intoxicación aguda por insecticidas: organofosforados, carbamatos, organo-
clorados. Intoxicación por cogomelos. Intoxicación por CO e cáusticos. 

Tema 51. Queimaduras: térmicas, eléctricas.
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Tema 52. Urxencias por axentes físicos: Inxestión de cáusticos, afogamento, electrocu-
ción, conxelación, disbarismos.

Tema 53. Hipotermia. Golpe de calor. 

Tema 54. Atención inicial ao/á politraumatizado/a. 

Tema 55. TCE. Lesión medular. 

Tema 56. Traumatismos toracoabdominais: penetrantes e pechados. 

Tema 57. Fracturas e luxacións cintura escapular e membro superior. Fracturas e luxa-
cións membro inferior. Fracturas e luxacións pelve e columna vertebral. 

Tema 58. Procedementos da pel e tecidos brandos: principios básicos do tratamento 
das feridas. Extracción de corpos estraños. Drenaxe de abcesos.

Tema 59. Embarazo ectópico. Eclampsia e preeclampsia. Hemorraxia obstétrica. 

Tema 60. Fármacos no embarazo e na lactación. 

Tema 61. Metrorraxia. Infeccións xenitais. Asistencia urxente ao parto, bartolinite, agre-
sión sexual, farmacoloxía de urxencias no embarazo e lactación.

Tema 62. Intento de autolise. Axitación psicomotriz. Abrocho psicótico. 

Tema 63. Apendicite aguda. 

Tema 64. Feridas: scalp, lesións musculares e tendinosas, feridas penetrantes. 

Tema 65. Mordeduras e picaduras máis comúns. 

Tema 66. Enfoque práctico do tratamento da dor en urxencias. Dor oncolóxica. 

Tema 67. Aspectos médicolegais da asistencia en urxencias: maltrato, maltrato ao an-
cián, violencia de xénero, documentos médicolegais. 

Tema 68. Actitude do servizo de urxencias ante unha catástrofe interna ou externa. Ur-
xencias NBQ. Bioterrorismo
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Tema 69. Organización dos servizos/dispositivos de urxencia. Triaxe ou clasificación. 

Tema 70. Infeccións respiratorias na infancia: laringotraqueíte aguda, bronquiolite, pneu-
monías adquiridas na comunidade. 

Tema 71. Patoloxía pediátrica: crise asmática, GEA, síndrome febril, crises convulsivas, 
enfermidades exantemáticas. Pranto. Cólico do lactante. Crup e epiglotite. Bronquiolite. 
Dor abdominal. Cefaleas. Corpos estraños na infancia. Dosificación farmacolóxica en pe-
diatría. O neno maltratado.

Tema 72. Transporte sanitario urxente: primario e secundario. Escalas de valoración. 
Rexistros.

Tema 73. Unidades funcionais: sala de observación. Unidade de curta estadía. Unidade 
de dor torácica.

Odontólogo de atención primaria:

Tema 1. Historia clínica en odontoloxía. Anamnese e antecedentes. Exploración. Exa-
mes complementarios. Diagnóstico, prognóstico e plan de tratamento.

Tema 2. Concepto de historia natural da enfermidade dental. Determinantes da saúde 
bucodental. Concepto de odontoloxía preventiva e comunitaria. Niveis de prevención. Prin-
cipios da prevención e da promoción da saúde.

Tema 3. Medición da enfermidade en odontoloxía comunitaria. Enquisas de saúde bu-
codental. Diagnóstico en odontoloxía. Variabilidade diagnóstica. Índices máis utilizados.

Tema 4. Prevención de riscos laborais en odontoloxía. Identificación e prevención de 
riscos. Prevención da transmisión de enfermidades na clínica odontolóxica.

Tema 5. Programa de saúde bucodental. Actividades de prevención e promoción da 
saúde bucodental.

Tema 6. Técnicas radiolóxicas de uso común en odontoloxía. Normas de protección 
radiolóxica. Outras técnicas de imaxe en odontoloxía. Diagnóstico diferencial dos procesos 
dentarios, óseos e dos tecidos brandos do aparello estomatognático.
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Tema 7. Carie dental: concepto, etioloxía, patoxenia e anatomía patolóxica. Formas 
topográficas da carie. Diagnóstico, prognóstico e tratamento. Detección do risco de carie.

Tema 8. Prevención da carie dental. Placa bacteriana. Métodos de remoción mecánica 
da placa e de control químico con axentes antimicrobianos. Consello dietético.

Tema 9. Os fluoruros en odontoloxía. Mecanismos preventivos do fluor. Seladores de 
fisuras. Bases científicas. Indicacións e técnicas.

Tema 10. Programas preventivos individualizados da carie na clínica odontolóxica. Pro-
grama preventivo básico e en función do risco do enfermo. Enfermos de alto risco. Impor-
tancia do reforzo. Programas preventivos bucodentais para grupos específicos. Persoas 
con discapacidade física ou psíquica.

Tema 11. Patoloxía pulpar: pulpites reversibles e irreversibles. Necrose pulpar. Patoloxía 
periapical.

Tema 12. Bases biolóxicas para a restauración dental. Tratamento do complexo dentino 
pulpar. Tratamentos conservadores da vitalidade pulpar. Protección pulpar directa. Protec-
ción pulpar indirecta. Grandes reconstrucións do grupo anterior e posterior.

Tema 13. Tratamentos endodónticos. Apicoformación. Apicectomía. Quistectomía. Ana-
tomía, fisioloxía, diagnóstico e preparación biomecánica. Técnicas de obturación radicu-
lar. Materiais. Accidentes e complicacións. Restauración do dente desvitalizado. Muñóns e 
pernos intrarradiculares.

Tema 14. Descrición e tratamento das lesións endoperiodontais combinadas. Síndrome 
do dente fisurado ou estalido radicular.

Tema 15. Defectos conxénitos e adquiridos do esmalte e a dentina. Diagnóstico e trata-
mento. Fluorose dental.

Tema 16. Materiais empregados nas restauracións dentais: conceptos básicos. Propie-
dades fisicoquímicas e biolóxicas. Aplicacións básicas. Resinas e adhesivos dentinarios.

Tema 17. Enfermidade periodontal. Concepto. Clasificación. Etioloxía. Epidemioloxía. 
Índices periodontais máis usados. Clínica. Diagnóstico e tratamento. Detección do risco de 
enfermidade periodontal. Enfermos de alto risco.
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Tema 18. Prevención e control mecánico e químico da placa bacteriana. Programas pre-
ventivos individualizados da enfermidade periodontal na clínica odontolóxica. Motivación 
do enfermo periodontal. Importancia do reforzo.

Tema 19. A intervención cirúrxica. Estudos preoperatorios. Tempos operatorios en cirur-
xía bucal Hemostase. Técnicas de sutura.

Tema 20. Indicacións das diferentes técnicas anestésicas en cirurxía bucal. Administra-
ción de anestesia local: tópica, por presión, inxectable. Infiltración ou inxección troncular: 
no arco mandibular e no arco maxilar.

Tema 21. Contraindicacións e efectos secundarios da anestesia local. Fracasos e com-
plicacións da anestesia local. Prevención e tratamento das complicacións.

Tema 22. Anestesia xeral e tratamento odontolóxico. Tipos de anestesia xeral. Indica-
cións. Clasificación ASA para anestesia.

Tema 23. Exodoncia, indicacións e contraindicacións. Uso adecuado do instrumental 
para a exodoncia. Tratamento e pautas de conduta despois da exodoncia. Accidentes e 
complicacións da exodoncia. Extracción de dentes deciduos.

Tema 24. Exodoncia de restos radiculares. Exodoncias complexas. Exodoncia cirúrxica. 
Odontosección: técnicas e indicacións. Exodoncias de dentes supernumerarios.

Tema 25. Dentes incluídos: cordais, caninos e outros. Estudo clínico-radiolóxico. Pato-
loxía do terceiro molar. Patoloxía, clínica e tratamento do terceiro molar incluído.

Tema 26. Infección odontóxena: concepto, etioloxía, bacterioloxía clínica, vías de propa-
gación, cadros clínicos, complicacións sépticas: celulite, osteíte e osteomielite. Diagnóstico 
e tratamento.

Tema 27. Cirurxía periapical. Indicacións. Técnicas cirúrxicas.

Tema 28. Quistes dos maxilares. Quistes odontoxénicos. Quistes non odontoxénicos. 
Pseudoquistes.

Tema 29. Frenectomía. Cirurxía preprotésica. Vestibuloplastia. Alveoloplastia.
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Tema 30. Traumatismos alvéolo dentarios e dos maxilares. Diagnóstico das fracturas 
craniofaciais. Tratamento de emerxencia.

Tema 31. Traumatoloxía dentaria. Concepto, clasificación. Lesións inmediatas e tardías. 
Prevención dos traumatismos dentais e diagnóstico.

Tema 32. Tratamento das lesións traumáticas (I). Avaliación do dente lesionado. Reim-
plante dentario: indicacións e técnica. Dentes temporais lesionados: consideracións espe-
ciais. Grao de reabsorción radicular. Estabilización de dentes lesionados. Indicacións de 
ferulización do grupo anterior.

Tema 33. Tratamento das lesións traumáticas (II). Problemas de espazo. Mantedores de 
espazo. Tipos de restauracións temporais. Prevención de infeccións e tétanos. Tratamento 
da dor.

Tema 34. Morfoloxía e función da mucosa e submucosa da cavidade bucal: proxección 
clínica. Estrutura e funcións. Particularidades da mucosa da lingua e o labio. Aspectos in-
munolóxicos da mucosa bucal.

Tema 35. Lesións elementais macroscópicas e microscópicas da mucosa bucal: con-
cepto, clasificación e proxección clínica.

Tema 36. Lesións da mucosa bucal por axentes mecánicos, físicos, químicos e medica-
mentos.

Tema 37. Biopsia en odontoestomatoloxía. Indicacións e tipos.

Tema 38. Hiperplasias e tumores benignos dos tecidos brandos bucais: tecido conecti-
vo, muscular, adiposo, nervioso, dos vasos e outros.

Tema 39. Lesións premalignas da cavidade bucal.

Tema 40. Cancro bucal: epidemioloxía, etiopatoxenia factores predispoñentes, determi-
nantes. Diagnóstico e prevención. Carcinoma de células escamosas. Carcinoma verrugo-
so. Carcinoma de células fusiformes. Melanoma. Tumores derivados do tecido conectivo. 
Tumores metastásicos. Prevención do cancro oral desde a atención primaria.

Tema 41. Infeccións por cocos e bacilos: impétigo, queilite angular, granuloma telangiec-
tásico, celulites, xinxivite ulceronecrotizante aguda.
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Tema 42. Infeccións específicas da mucosa oral: sífilis. Tuberculose. Lepra. Actinomi-
cose.

Tema 43. Doenzas víricas con repercusións en odontoloxía: herpes simple, herpes vari-
cela-zoster, herpangina, papilomavirus. Virus de Epstein-Barr, citomegalovirus.

Tema 44. Infeccións por fungos da mucosa oral: clasificación das micoses. Clínica, diag-
nóstico e tratamento. Candidiase.

Tema 45. Lesións ulceradas da mucosa oral: aftas e aftoses. Lesións vesiculo ampo-
losas orais: pénfigo, penfigoide, epidermólise ampolosa, eritema exudativo multiforme. 
Doenza de Behçet.

Tema 46. Ligue plano oral: cadro clínico, exploracións complementarias, evolución e 
tratamento.

Tema 47. Manifestacións orais das enfermidades autoinmunes: clínica, diagnóstico, 
prognóstico e tratamento.

Tema 48. Morfoloxía das glándulas salivais. Alteracións do fluxo salival. Desordes trau-
máticas e obstrutivas: mucoceles e sialolitiase.

Tema 49. Enfermidades infecciosas e inflamatorias das glándulas salivales. Sialoadeni-
te. Síndrome de Sjögren.

Tema 50. Desordes dexenerativas glandulares: sialodenose, oncocitose, sialometapla-
sia necrotizante. Patoloxía salivar en enfermos infectados por VIH.

Tema 51. Patoloxía da lingua. Glosopatías non clasificadas.

Tema 52. Dor músculoesquelética mastigatoria e dor vascular. Dor neuróxena e neuro-
patías: neuralxia do trixémino. Outras neuralxias esenciais do macizo craniofacial.

Tema 53. Manifestacións das desordes da hemostase. Diátese hemorráxica. Manexo do 
enfermo odontolóxico con alteracións da hemóstase. Manexo do enfermo odontolóxico en 
tratamento anticoagulante ou/e antiagregante.

Tema 54. Consideracións odontolóxicas no paciente con trastornos cardiovasculares. 
Profilaxe da endocardite bacteriana.
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Tema 55. Consideracións odontolóxicas no paciente con enfermidades hepáticas e/ou 
insuficiencia renal.

Tema 56. Consideracións odontolóxicas no paciente con enfermidades metabólicas. O 
paciente diabético.

Tema 57. Manifestacións orais das desordes do metabolismo endócrino, de principios 
inmediatos e vitaminas.

Tema 58. Consideracións odontolóxicas no paciente con desordes neurolóxicas. Párkin-
son e enfermidade de Alzheimer.

Tema 59. Consideracións odontolóxicas no paciente en tratamento oncolóxico. Efectos 
secundarios da quimioterapia e radioterapia na área cervicofacial. Prevención.

Tema 60. Manifestacións orais das enfermidades hematolóxicas: anemias, policitemias, 
linfomas, leucemias, leucocitose.

Tema 61. Manifestacións orais da infección por VIH: diagnóstico, prognóstico e trata-
mento. Principais enfermidades relacionadas.

Tema 62. Prevención e control das infeccións cruzadas no gabinete odontolóxico, téc-
nicas de barreira. Asepsia. Indicacións e metodoloxía. Protocolos de actuación perante 
accidentes biolóxicos.

Tema 63. Actitude do neno na consulta odontolóxica. Técnicas de manexo da conduta 
en odonto-pediatría.

Tema 64. Erupción dentaria. Cronoloxía e alteracións. Exame radiográfico. Dentes su-
pernumerarios: mesiodens.

Tema 65. Crecemento e desenvolvemento craniofacial no neno. Normalidade e patoloxía.

Tema 66. Maloclusións: concepto e etiopatoxenia. Factores locais, xerais e hábitos. Ni-
veis de prevención. Medidas preventivas en pacientes con tratamento ortodóncico. Preven-
ción, diagnóstico e tratamento das maloclusións en pacientes intervidos de fisura palatina, 
labio leporino e malformacións esqueléticas.

Tema 67. Mantemento do espazo en dentición decidua. Efectos e consecuencias da 
perda prematura da dentición temporal. 
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Tema 68. Antibióticos, antiinflamatorios, analxésicos e antisépticos de uso frecuente 
en odontoestomatoloxía. Indicacións, posoloxía, contraindicacións e efectos secundarios. 
Instrucións para a correcta formalización do tratamento.

Tema 69. Consideracións odontolóxicas na embarazada.

Tema 70. Odontoxeriatría. Principais problemas bucodentais nas persoas maiores. Pre-
vención e tratamento. Tratamento odontolóxico no paciente polimedicado.

Tema 71. Articulación temporomandibular. Anatomía. Fisioloxía do movemento oclusal. 
Fisioloxía do movemento da apertura oral. Exploración. Técnicas de diagnóstico pola imaxe.

Tema 72. Disfuncións craniomandibulares: fisiopatoloxía, clínica, exploración, diagnósti-
co e tratamento. Desordes funcionais dos músculos da mastigación.

Tema 73. Desordes inflamatorias e dexenerativas do complexo articular temporomandi-
bular. Lesións traumáticas e luxacións do complexo articular temporomandibular.

Tema 74. Displasias e distrofias óseas: enfermidade de Paget, displasias fibrosas, os-
teolise masiva, distrofias e displasias hereditarias, metabólicas e hormonais.

Tema 75.Tumores osteoxénicos e outras tumoracións óseas.

Tema 76. Tumores odontoxénicos benignos e malignos.

Tema 77. Procesos neoformativos dentarios. Concepto e clasificación: dentinarios, pul-
pares e cementarios.

Tema 78. Urxencias en odontoestomatoloxía. Prevención, diagnóstico e tratamento. 
Técnicas de reanimación cardiopulmonar.

Tema 79. O tabaco como factor de risco nas enfermidades bucodentais. Papel do odon-
tólogo no tratamento do tabaquismo.

* Nota común a todas as categorías: os textos legais serán os vixentes na data de 
publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución da Dirección Xeral de Recursos Hu-
manos do Servizo Galego de Saúde pola que se procede ao nomeamento do tribunal de 
cualificación.
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