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BENVINGUDA 

El Servei de Cirurgia General i Digestiva acull cada any a dos residents MIR. Un dels objectius dels 

tutors de residents és la bona integració dels nouvinguts. L'elaboració d'una Guia d'Acollida del 

resident de Cirurgia General i Digestiva sorgeix de la necessitat d'informar als candidats a 

resident de l'entorn de treball al qual s'incorporarà.  

 

S'informen d'aspectes relacionats amb la docència del resident MIR, com el nombre de sessions 

clíniques i de residents, assistència a cursos o congressos aconsellables. Aspectes d'investigació, 

com la iniciació en pràctiques d'experimentació clínica o experimental. De la mateixa manera, 

s'informa d'aspectes organitzatius del servei, com nombre de guàrdies hospitalàries a realitzar, 

rotació del resident pel servei i altres detalls d'interès en l'assistència mèdica.  

 

Esperem que aquesta Guia us sigui útil per conèixer millor el Servei de Cirurgia General i ajudarvos 

a prendre una decisió sobre l'elecció de la vostra plaça.  

 

Podeu sol·licitar més informació o concertar una entrevista remetent un e-mail als tutors de 

residents:  

jpereira@hospitaldelmar.cat 

mpascual@hospitaldelmar.cat  

fburdio@hospitaldelmar.cat 
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El SERVEI DE CIRURGIA DE L’HOSPITAL DEL MAR 

Organigrama 
 
Cap de servei: Prof. Luis Grande 
Tutors de residents:  
Dra. Marta Pascual 
Dr. Fernando Burdío 
Dr. José A. Pereira 
Unitat de Cirurgia Endocrina:  
Prof. Antonio Sitges-Serra 
Dr. Juan J. Sancho 
Unitat de Cirurgia Gastrointestinal: 
Prof. Manuel Pera 
Dr. José M. Ramón 
Unitat de Cirurgia Colorectal:  
Dr. Miguel Pera 
Dra. M. José Gil 
Dr. Ricart Courtier 
Dra. Marta Pascual 
Dra. Sandra Alonso 
Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica: 
Prof. Luis Grande 
Dr. Fernando Burdio 
Dr. Ignacio Poves 
Unitat de Cirurgia General:  
Dr. Jordi Solsona 
Dr. Marcel Segura 
Dr. Valentí Juncá 
Dr. Jose A. Pereira 
Unitat de Cirurgia d’Urgències:  
Dr. Juan J. Sancho 
Dr. Felip Isbert 
Dra. M. José Pons 
Dra. Xenia Crous 
Residents: 
Nuria Argudo R5 
Marta Climent R5 
Marta Cáceres R5 
Patricia Sánchez R4 
Alexander José Salazar R4 
Germán Mateu R4 
 

Lourdes Hernández R3 
Enric Sebastián R3 
Clara Pañella R2 
Pilar Iskra R2 
Olga Morató R1 
Angel Gallego R1 

 
Secretàries:  
Yolanda Olivet 
Maite Candel 
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LA RESIDÈNCIA DE CIRURGIA GENERAL 

Activitat assistencial 

 
Rotacions 

Resident de primer any 

El resident iniciarà la formació amb una rotació de 6 mesos per la Unitat de Cirurgia General. Els 

objectius de l'esmentada rotació són l'aprenentatge de cirurgia menor, la valoració del 

postoperatori del pacient quirúrgic, amb especial interès en el maneig nutricional del pacient, 

control d'alteracions hidroelectrolítiques, antibioticoteràpia en cirurgia, i atenció al maneig de la 

ferida quirúrgica i aprenentatge en col·locació de vies centrals. 

 

Així mateix, l'aprenentatge en el maneig del pacient quirúrgic urgent és prioritari, per això, el 

resident MIR haurà de romandre 6 mesos en Cirurgia d'Urgències. Els objectius de l'esmentada 

rotació són l'aprenentatge de tècniques de cirurgia menor d'urgències, orientació clínica del pacient 

amb dolor abdominal i orientació clínica del pacient politraumàtic. 

 

Resident de segon i tercer any 

El resident de segon any inicia un període de rotació externa, fora del servei que s’extendrà segons 

el nou programa docent al 3er i 4art any en alguns casos. Així, el resident MIR romandrà: 

-  3 mesos a Cirurgia Vascular. 

-  3 mesos a la Unitat de Cures Intensives. 

-  2 mesos a Digestologia. 

-  2 mesos a Cirurgia Toràcica  

-  2 mesos opcionals entre vàries especialitats. 
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Resident de tercer, quart i cinquè any 

El resident a partir del tercer any es reincorporarà definitivament al Servei. D'aquesta forma, 

iniciarà l'aprenentatge de tècnica quirúrgica especialitzada. Per a això, i donada l'alta 

superespecialització de la cirurgia actual, considerem bàsic el coneixement de tots els àmbits 

quirúrgics. El resident passarà al llarg dels tres anys per les sis unitats quirúrgiques del Servei de 

Cirurgia General en rotacions de 3 mesos cada una. D'aquesta manera, passarà en dues ocasions 

per cada una de les diferents Unitats del Servei: 

- Cirurgia General, de la paret abdominal i mama 

- Cirurgia colorectal 

- Cirurgia gastrointestinal 

- Cirurgia hepatobiliopancreàtica 

- Cirurgia endocrina 

 

Està previst un període de tres mesos de rotació addicional externa en qualsevol altre centre 

acreditat d'Espanya o en centres estrangers universitaris amb els quals el Servei de Cirurgia de 

l'Hospital del Mar manté estreta relació. 

 

Guàrdies 

El resident de Cirurgia General realitza guàrdies de presència física durant els cinc anys de la 

residència. 

 

El personal de les guàrdies de Cirurgia General inclou dos cirurgians adjunts i dos residents. 

Habitualment, un dels residents és un resident de Cirurgia General de 3r, 4t o 5è any, mentre que 

l'altre és, o bé un resident de Cirurgia general dels dos primers anys, o bé un resident de primer 

any d'una altra especialitat quirúrgica (Cirurgia Vascular, Urologia o Traumatologia). Ocasionalment, 

assisteixen, a més, a les guàrdies de Cirurgia residents del programa de formació MIR de Medicina 
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Familiar i Comunitària afegint-se als quatre membres de la guàrdia de Cirurgia. El calendari de 

guàrdies s'estableix d'acord amb el/la Cap de Residents.  

 

Les guàrdies són de 17 hores els dies feiners (Dilluns a Divendres) de 15 h a 8 h del dia següent i 

de 24 hores els dies festius (de 9 h a 9 h). Tots els dies feiners es realitza una sessió de passi de 

guàrdia de 8:00h a 08:30h en la qual els residents sortints de guàrdia exposen al Servei les 

intervencions i incidències de la guàrdia i en la qual reben el suport de la totalitat dels membres del 

servei. 

 

Activitat docent 

 
Activitat docent dins del Servei de Cirurgia 

SESSIONS DE RESIDENTS 

Amb periodicitat setmanal, es realitzen les sessions de residents en les quals s’ exposa un tema 

essencial per a la formació quirúrgica. Els temes s'han establert seguint un calendari de tres anys 

conjuntament amb el Cap de Residents i els Tutors de Residents. A cada resident se li assigna un 

tutor específic per a la preparació del tema. A més de servir com element bàsic de la formació del 

resident, es procura que aquestes sessions tinguin un caràcter fortament pràctic i, en la mesura 

possible, millorin i actualitzin la pràctica clínica de tots els membres del servei.  

 

SESSIONS CIENTÍFIQUES 

Es realitzen els dimarts, asignades a cada una de les unitats del Servei. 

SESSIONS BIBLIOGRÀFIQUES 

Una a la quinzena, cada dimarts, asignades a cada una de les unitats del Servei. 

 

SESSIONS MONOGRÀFIQUES ESPECIALS 

Amb convidats d'altres serveis o altres hospitals. 
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SESSIONS ESPECÍFIQUES DE LES UNITATS FUNCIONALS 

El seu número i organització depèn de cada unitat de superespecialització. Solen ser setmanals amb 

els serveis mèdics corresponents (Digestiu, Endocrinologia, Urologia, Ginecologia, etc...): 

- Unitat Funcional de càncer de Colon 

- Unitat Funcional de càncer de Mama 

- Unitat Funcional de càncer de Pulmó 

- Unitat Funcional del Sol Pelvià 

 

ANATOMIA PATOLÒGICA 

- Sessions conjuntes amb altres Serveis: 

- Cirurgia General: Dilluns, 8- 9h (Quinzenal) 

- Digestiu: Dijous, 15-16h. (Quinzenal) 

- Endocrinologia: Dimecres, 14-15h. (Mensual) 

 

APARELL DIGESTIU 

- Comitè càncer fetge: tercer dilluns de mes 15,30h (sala sessions CCEE) 

- Comitè patologia biliopancreàtica i esòfag-estómac-duodè: Dimecres 8,30h (Aula UH 

40) 

 

ENDOCRINOLOGIA i NUTRICIÓ 

- Clínica conjunta: Dijous 10h (setmanal) 

- Clínico-Patològica: Dimecres a les 14 h. (mensual). 

 

Activitat investigadora  

L’Hospital del Mar compta amb un important centre de recerca, l’Institut Municipal d’Investigació 

Mèdica (IMIM) situat a l’edifici conjunt de l’hospital dins del Parc de Recerca Biomèdica de 
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Barcelona o PRBB. L’IMIM ha estat responsable d’aglutinar l’activitat científica dels profesionals del 

IMAS desde fà molts anys. 

 

El servei de Cirurgia General i Digestiva en aquest context, considera de gran importància la 

formació i participació dels seus residents MIR als projectes de investigació clinica o traslacional que 

en ell si desenvolupen.  

 

D’aquesta manera s’incentivarà i posarà totes les facilitats perque els residents MIR realitzin els 

programes de Doctorat de Cirurgia i que poden culminar en molts casos en la realització d’una tesi 

doctoral en alguna de les línees que es desenvolupen durant els anys de la especialització. 

 

A més, hi ha la possibilitat de completar la formació en recerca en acabar la especialitat, mitjançant 

els Ajuts de Recerca per a Residents dels Hospitals de l’IMAS (un any addicional remunerat per a 

desenvolupar un projecte de recerca o la tesi doctoral). 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA 

Llibres 

• GUÍAS CLINICAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS. Ed. Arán 2005 

• SCHWARTZ. Principios de la cirugía. 8ª Ed. 2005 

• ZOLLINGER. Atlas of surgical operations. 8ª Ed. 2003 

• SKANDALAKIS. Anatomía y técnicas quirúrgicas. 2ª Ed. 2002 

• CIURGIA AEC. MANUAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS 1ªEd. 2005 

• FELDMAN, MARK y SLEISENGER, MARVIN H. y FRIEDMAN, LAWRENCE Enfermedades 

gastrointestinales y hepaticas: fisiopatologia, diagnostico y tratamiento (2 Vols.) 7ª ED. 2004 

• FARDON. Endocrine surgery. 2ª Ed. 2001 

• PERASON. Esophageal Surgery. 1ª. Ed. 2002 



Residència MIR - Cirurgia General i Digestiva – Hospital del Mar 10

• CARBONELL. Hernia inguinal/crural. 1ª Ed. 2001 

• GORDON - NIVATVONGS. Principles & practice of surgery for colon, rectum and anus. 3ª Ed. 

2006 

• PHILLIPS, R. Frontiers in colorectal surgery 1ª Ed 2006 

• BLUMGART, L. Surgery of the liver,biliary tract & pancreas (2 Vols.)  4ªEd 2007  

Revistes 

• ANNALS OF SURGERY 

• AMERICAN JOURNAL OF SURGERY 

• BRITISH JOURNAL OF SURGERY 

• SURGERY 

• JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS 

• GASTROENTEROLOGY 

• COLORECTAL DISEASE 


