Benvingut al Servei d’Anestesiologia i Reanimació de
l’Hospital General de Granollers
L’Hospital de Granollers és l’hospital de referència de la comarca del Vallès Oriental,
donant cobertura a una àrea de població de 399.934 habitants (dades del 2016).
El Servei d’Anestèsia de l’Hospital de Granollers està format per 24 adjunts i 5
metges residents. Actualment té capacitat per formar 2 residents per any.
Tot el servei participa assumint una important activitat assistencial i a més afronta
amb motivació el fet de la docència, tant el tutor com la resta de l’equip.
Al nostre hospital, els anestesiòlegs treballen conjuntament amb els especialistes
dels diferents serveis quirúrgics i infermeria, per tirar endavant projectes en comú,
amb l’objectiu d’oferir als pacients el millor servei.

Les principals àrees de treball són:
Bloc Quirúrgic (quiròfan programat/UCIES)+Àrea obstètrica (sala parts/quiròfan de
cesàries)
ATE (àrea de
toracoscòpies)

tècniques

especials:

endoscòpies,

ecografia

transesofàgica,

Clínica del Dolor (dolor agut postquirúrgic i crònic)
Atenció 24h PTT=pacient politraumàtic i PCR=Aturada CardioRespiratòria
Consulta externa de visita preanestèsia i interconsulta plantes (pacient

ingressat).
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Professionals
Cap de Servei:
-

Dra. Regina SOPENA GARCIA

Cap Clínic:
-

Dra. Maite ROBLES RODRÍGUEZ

Tutor de Residents: (un resident per any)
-

Dra. Mª Lluïsa MARTINEZ VILLAR mllmartinez@fhag.es

Adjunts:
-

Dr. Jordi BOSER ARTAL
Dra. Tania Patricia CALDERÓN VALLEJO
Dra. Mª Cristina CANTERO TÉLLEZ
Dr. Adrián FERNANDEZ CASTINEIRA
Dra. Mireia GILI BUENO
Dra. Ileana HERNANDEZ HERNANDEZ
Dra. Montse ISANTA SALVADO
Dr. Josep LOPEZ GARRIDO
Dra. Beatriz MARTINEZ GARCÍA
Dr. German Darío MORENO AGUILAR
Dr. Pablo PACHECO QUINA
Dr. Jaume PARERA BOIX
Dra. Antonia PEREZ SOTO
Dr. Danilo PERSEU
Dr. Joan Pere PESSAS CUSSO
Dr. Pere POCH MARTÍ
Dr. Alberto RÍOS MANSO
Dr. Jorge RUMBOS QUINTERO
Dr. Carmen SANABRIA PICO
Dr. Miquel VILA SENANTE

Secretària:
-

Sra. Marta Bergón mbergon@fhag.es
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Descripció del Servei

La Unitat Docent Acreditada d’Anestesiologia i Reanimació desenvolupa la seva
activitat al bloc quirúrgic, el bloc obstètric, consultes externes i als espais de
CMA i proves diagnòstiques. Participa en la realització de protocols de l'hospital
de diverses especialitats.

o

Àrea quirúrgica:
o

o

Bloc quirúrgic 1:


5 quiròfans de programada



1 quiròfan d’urgències



URPA- Reanimació postquirúrgica (6 boxes)

Bloc quirúrgic 2


1 quiròfan d’oftalmologia



Biòpsies de moll d’ós



Procediments de clínica del dolor

o

Àrea Obstètrica: 1 Quiròfan per Cesàries

o

Cirurgia Major Ambulatòria: 10 llits

o

○

ATE: Anestèsia fora de quiròfan:
•

Sedacions per a endoscòpia digestiva=5.794

•

Sedacions per a procediments pneumo i cardiològics =122+33=155

•

Sedacions a l’àrea de Psiquiatria per a TEC=896

•

Sedacions a radiologia : CREP, TC, biòpsia prostàtica=37+30=67

•

Avaluació preoperatòria
urgent=2.275

•

Nombre visites/any CCEE preanestèsia =11.071 intervencions +
4.805 endoscòpies =15.876.

del

pacient ingressat

planta i

pacient

Àrea del dolor:
•

•

Dolor crònic
•

Consulta externa=2.967 visites

•

Tractaments invasius=679 infiltracions

Unitat de Dolor Agut: atenció pacients postquirúrgics i UCIES=862
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Dades d’activitat (dades del 2016)

•

Nombre actes anestèsics/any programats:

•

Nombre actes anestèsics/any urgents:

1.475

•

Nombre actes anestèsics/any d'obstetrícia del centre:

1.890

•

Nombre de pacients crítics atesos/any:

1.119

4•

15.001

Activitat docent i de recerca
Els residents d’Anestesiologia i Reanimació fan els cursos del Programa de
Formació Comú per a Residents, i específicament:

Calendari de sessions clíniques del servei:

•

–

Sessió clínica diària matutina de canvi de guàrdia.

–

Cada divendres 8-8:45h sessions clíniques i de formació del servei.

–

Participació dels residents a les sessions dels divendres del servei
amb dues sessions per resident i any.

–

El primer dimarts de cada mes de 15:30 a 16:30h, sessions de
residents amb tutora.

Comissions i comitès:
El Servei d’Anestesiologia i Reanimació participa en les següents comissions i
comitès de l’hospital, en què els residents tenen possibilitat de participar:

Participació en comissions i comitès
-

Comissió de Mortalitat
Comitè d’Ètica Assistencial (CEA)
Comissió d’Hemoderivats
Comissió d’Ètica Investigació Clínica (CEIC)
Comissió de Docència
Comissió d’Aturada Cardiorespiratòria
Comitè Oncoquirúrgic de mama
Comitè Oncoquirúrgic de colon i recte

•

Guàrdies:
Els Anestesiòlegs adjunts i residents
continuada en el format de guàrdia.

presten

servei

d'atenció

Els residents fan una mitjana de 5 guàrdies al mes de presència
física, sota supervisió dels adjunts.

•

Línies de recerca:
–

En projecte: fer estudis de prehabilitació anestésica-quirúrgica en
cirurgia general digestiva.

–

Estudi “Monitorització del nivell de consciència durant la teràpia
electroconvulsiva=TECs” de forma conjunta amb el Servei de
Psiquiatria.

–

Estudi multicèntric: Cefalea post punció dural en context del part.

–

Estudis en marxa sobre l’eficàcia de diferents fàrmacs en el
tractament de diverses síndromes de Dolor Crònic.

