Benvingut al Servei d’Obstetrícia i Ginecologia de
l’Hospital General de Granollers

La Unitat Docent Multiprofessional d'Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital de
Granollers està acreditada per a la formació d'un metge especialista (MIR) i quatre
infermeres especialistes (LLIRs) a l'any.

Els professionals de Ginecologia i Obstetrícia treballem en equip per a donar una
atenció integral a la dona en totes les etapes de la seva vida.
El nostre Servei és referent en el camp de les urgències de
l'atenció obstètrica del Vallés Oriental.

ginecologia i en

1-

Professionals

Cap de Servei:
-

Dr. Felipe OJEDA PÉREZ

Tutor de Residents: (un resident MIR/any)
-

Dra. Verónica ALVAREZ CAÑADAS valvarez@fhag.es

Adjunts:
-

Dra. Verónica ALVAREZ CAÑADAS
Dra. Judith ASTOR ALCAINE
Dra. Esther BAEZA LORENTE
Dra. Mª José CANTO RIVERA
Dra. Marta GIRVENT VILARMAU
Dra. Cristina KISHIMOTO BISBE
Dra. Beatriu MAZANO BURGOS
Dr. Josep PALAU CAPDEVILA
Dra. Lupe PEÑALVA PADIAL
Dra. Anna Mª PEREDA NÚÑEZ
Dra. Assumpta REUS AGUSTÍ
Dra. Nuria SARASA CASTELLÓ
Dr. Gaspar SALINAS DUFFO

Secretària:
- Sra. Dolors GARCÍA SANCHEZ dgarcia@fhag.es

2- Descripció del Servei i dades d’activitat (dades de
2018)

Estructura del Servei

•

Hospitalització:

•

CCEE Ginecologia:

•

•

-

Ginecologia general

-

Ginecologia oncològica

-

Patologia mamària

-

Sòl pèlvic

-

Patologia cervical

-

Esterilitat i endocrinologia ginecològica

-

Histeroscòpia

-

Ecografia ginecològica

-

Endometriosi i laparoscòpia avançada

nombre de llits: 33

CCEE Obstetrícia:
-

Consulta pre-part

-

Alt risc obstètric (ARO)

-

Ecografia obstètrica

-

Benestar fetal (TRF)

Sala de parts
El nostre centre disposa d’una àrea de parts específica amb 5 sales de
dilatació, una d’elles amb banyera per analgèsia natural i 3 sales de parts.
També disposem d’un quiròfan d’urgències per quan es requereix una
cesària.

Dades d’activitat:

•

OBSTETRÍCIA:
–

Hospitalització: nombre de llits:

33

–

Nombre d’ingressos alt risc obstètric:

82

–

Nombre de visites urgents:

–

Assistència al Part:

–

4.663

•

Part Natural.

•

Parts amb anestèsies loco-regionals (peridural/walkingperidural).

•

Inducció al Part: Gestacions cronològicament perllongades i
alt risc obstètric.

•

Quiròfan per cesàries dins del Bloc Obstètric.

Atenció Puerperi immediat i precoç.

–

•

Nombre de parts:

1385

•

Eutòcics:

65%

•

Instrumentals (Espàtules; Vacuum; Fòrceps):

11%

•

Cesàries (programades i urgents):

24%

–

Estada mitjana:

2,94 d

–

Hospital Amic dels Nens:

–

CCEE: seguiment de gestants de mig i alt risc obstètric.

–

Unitat de diagnòstic prenatal: amniocentesis i biòpsies corials.

≥88% lactància materna l’alta.

GINECOLOGIA:
–

Nombre d’ingressos/any:

923

–

Estada mitjana:

2d

–

Nombre de visites urgents:

2377

–

Nombre de visites de Ginecologia:

6.962

- Primeres visites:
- Successives:

989
5973

Activitat quirúrgica:
De 3 a 5 blocs quirúrgics setmanals de ginecologia i un setmanal de
patologia mamaria, on es realitza la cirurgia major tant benigna com
maligna.
–

Nombre d’intervenciosn quirúrquiques no neoplàsiques:

447

–

Nombre d’intervencions patologia oncològica:

197

–

Nombre d’intervencions urgents:

–

Nombre de laparoscòpies:

144

–

Nombre d’histeroscòpies quirúrgiques:

134

–

Intervencions CMA:

510

–

Intervencions Cme:

146

60

3- Activitat docent i de recerca
•

Els residents Obstetrícia i Ginecologia fan els cursos del Programa de
Formació Comú per a Residents, i específicament els cursos:
Interns:
Curs RCP neonatal
Curs lactància materna
Curs de lesions perineals d’origen obstètric.

-

Externs:
Curs
Curs
Curs
Curs

-

•

Teòric Pràctic d’Ecografia Obstetric-Ginecològica (nivell I-II)
nivell 3 d’ecografia (durant la rotació a Vall d’Hebron)
de Formació en Endoscòpia Ginecològica per Residents (Igualada)
per Residents de la Secció Catalana de Sòl Pelvià (Nivell Bàsic).

Calendari de sessions clíniques del servei:

Contingut
Canvi de guàrdia-casos clínics
Sessió bibliogràfica
Sessió conjunta amb neonatologia
Sessió per residents

•

Freqüència
Diari
Setmanal
Setmanal
Mensual

Comissions i comitès:
Els ginecòlegs participen en les següents comissions i comitès de l’hospital,
en què els residents tenen possibilitat de participar:

Participació en comissions i comitès
-

Comitè de la Unitat de Mama (dijous)
Comitè d’Oncologia Ginecològica (divendres)
Comissió de Mortalitat Perinatal (1-2 cops/any)
Comissió de Lactància Materna
Comissió de Docència
Comissió de Recerca
Comitè d’Ètica i Investigació Clínica (CEIC)

•

•

Línies de recerca
–

Perinatologia

–

Sòl Pelvià

–

Oncologia ginecològica

Beques
FECUNMED ofereix una beca completa pel Congrés Europeu de l’ESHRE, al
R4 de la FPHAG que presenti una comunicació realitzada al seu centre.

•

Guàrdies:
Els Residents d’Obstetrícia i Ginecologia fan una mitjana de 5 guàrdies al
mes de presència física, sota supervisió dels adjunts.

