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 d’uns 400.000 habitants.
L’equip del Servei d’Anestesiologia de l’Hospital de Granollers està dimensionat
per a 25 metges/esses especialistes i 8 metges/esses en formació. Té
acreditació per a la formació de 2 residents per any.
Tot els professionals del servei tenen implicació en l’activitat assistencial i docent.
Al nostre hospital, els anestesiòlegs treballen conjuntament amb els
especialistes dels serveis quirúrgics, mèdics i infermers en projectes
multidisciplinars orientats a l’atenció i necessitat dels pacients.

Els àmbits de treball són:
-

-

Bloc Quirúrgic (quiròfans programats i d’urgències)
Àrea Obstètrica (sales de parts i quiròfan per a cesàries)
A.T.E (àrea de tècniques especials per a realitzar sedacions en
exploracions invasives de Digestologia, Cardiologia, Pneumologia,
Hematologia)
Clínica del Dolor (dolor agut i crònic): consultes ambulatòries i tècniques
invasives.
Atenció al pacient amb risc vital: politraumàtic, aturada cardiorespiratòria,
reanimació neonatal.
Consulta ambulatòria per visita preoperatòria.
Consulta ambulatòria de prehabilitació prequirúrgica.
Planta d’hospitalització per visita a pacients quirúrgics amb ingrés.

1- Professionals
Cap de Servei:
-

Dra. Núria ISACH COMALLONGA

Cap Clínic:
-

Dra. Gracia CÁRDENAS

Adjunts:
-

Dra. Marta ALBEROLA MARTÍN
Dr. Jordi BOSER ARTAL
Dra. Tania Patricia CALDERÓN VALLEJO
Dr. Carlos CALDERÓN PEZARROSSI
Dr. Josep LOPEZ GARRIDO
Dra. Mª Lluisa MARTÍNEZ VILLAR
Dr. German Darío MORENO AGUILAR
Dr. Jaume PARERA BOIX
Dra. María PELLEGRINI
Dra. Antonia PEREZ SOTO
Dr. Joan Pere PESSAS CUSSO
Dr. Pere POCH MARTÍ
Dra. Maite ROBLES RODRÍGUEZ
Dr. Carmen SANABRIA PICO
Dra. Sheila SOLSONA CARDONA

Anestesiòlegs col·laboradors:
-

Dra. Marifé CODINA ORTEGO
Dr. Antonio GARCÉS
Dr. Miquel VILA SENANTE

Infermeres d’Anestèsia:
-

Sra. Olga ESTAPÉ
Sra. Lidia MARZUELO

Secretària:
-

Sra. Marta Bergón mbergon@fhag.es

Descripció de l’activitat assistencial del Servei
d’Anestesiologia i Reanimació
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El servei d’Anestesiologia i Reanimació desenvolupa la seva activitat al bloc
quirúrgic, el bloc obstètric, consultes externes i als espais d’anestèsia fora
quiròfan (sedació per a endoscòpia digestiva, proves complementàries..).

o

Àrea quirúrgica:
o

o

o

Bloc quirúrgic 1:


5 quiròfans de programada



1 quiròfan d’urgències



URPA- Reanimació post-quirúrgica (8 boxes)

Bloc quirúrgic 2:


1 quiròfan d’oftalmologia



Procediments de clínica del dolor

Cirurgia Major Ambulatòria: 10 llits de UCSI (acollida i àrea
d’adaptació al medi)

INTERVENCIONS
QUIRÚRGIQUES 2019
Amb ingrès
Sense ingrès

Index
ambulatorització
4486
5630

65,8%

o Àrea Obstètrica:
o 5 sales de dilatació, 2 paritoris i 1 quiròfan per cesàries

Número de parts 2019

1167

Número de cesàries 2019

283

o Anestèsia fora de quiròfan:
Sedacions per a tècniques invasives diagnòstiques i terapeútiques ( any
2019):
Endoscòpies digestives
Cardiologia
Pneumologia
Hematologia
Diagnòstic per la imatge
Salut Mental

5986
72
35
40
84
548

o Visita preoperatòria:
Consultes externes
Hospitalització

○

6594 (18% telefòniques)
1570

Clínica del dolor (any 2019):

•

Dolor crònic

Consultes externes
Infiltracions

•

3234
752

Unitat de Dolor Agut:
Atenció pacients post-quirúrgics i UCIES= 862

○

Atenció Politraumàtic: 132 ( any 2019)

Activitat assistencial de guardia:
Els Anestesiòlegs adjunts i residents presten servei d'atenció continuada en el
format de guàrdia presencial: 2 metges/sses adjunts i 1 resident.
Els residents fan una mitjana de 4 guàrdies al mes de presència física, sota
supervisió dels adjunts.
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Comissions i comitès:
El Servei d’Anestesiologia i Reanimació participa en les següents
comissions i comitès de l’hospital.

- Comissió de Mortalitat
- Comitè d’Ètica Assistencial (CEA)
- Comissió d’Hemoderivats
- Comissió d’Ètica Investigació (CEI)
- Comissió de Docència
- Comissió de Suport Vital
- Comissió de Nutrició
- Comissió d’Infeccions
- Comitè Oncoquirúrgic de colon i recte
- Junta Quirúrgica
- Junta Directiva
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Activitat docent i de recerca:
4.1.Calendari de sessions clíniques del servei:
–

Sessió clínica diària matutina del canvi de guàrdia.

–

Sessió clínica setmanal del servei: divendres matí ( de 08:00 a
08:45 h).

–

Sessions de residents amb tutor ( 1er dimarts de mes de 15:30 a
16:30h)

4.2. Programa de Formació comú per residents de l’Hospital de Granollers
4.3. Programa de Formació per a residents de la Societat Catalana
d’Anestesiologia i Reanimació i Teràpia del Dolor (S.C.A.R.T.D)
4.4. Avaluació de coneixements teòrics: exàmen anual de la SCARTD
4.5. Opció a la obtenció del Diploma Europeu d’Anestèsia i Cures Intensives
de la E.S.A. ( European Society of Anesthesia) per R-4.
4.6. Presentació de comunicació al Congrès de la S.C.A.R.T.D bianual

• Línies de recerca ( 2019):

1.

Projecte-estudi multicèntric MAPBM sobre estratègies
transfusional i optimització Hb als pacients quirúrgics.

d´estalvi

2.

Estudi multicèntric Fluid day sobre fluïdoteràpia a anestèsia.

3.

Estudi multicèntric POWER 2 sobre influencia de la pre-habilitació en
pacients intervinguts de PTGenoll-COT.

4.

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

5.

Estudi observacional de Pre-habilitació anestèsic-quirúrgica a cirurgia
general digestiva (IQ colo-rectal).
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Altres :

-

Inici de la Prehabilitació per a pacients de cirurgia neoplàsica de colon
i recte.
Teleconsulta per a pacients i intervencions de complexitat baixa i
moderada.
Delegació de tasques assistencials en Infermeria d’Anestesiologia

-

