
Rotacions 

• ROTACIONS PRIMER ANY  
              

A l'arribada a l'hospital, els primers 2 mesos estareu al Servei d'Anestesiologia. 
La finalitat d'aquesta rotació és tenir un primer contacte amb la Anestesiologia. 
A continuació passareu 8 mesos de rotacions fora del servei en diferents 
especialitats mèdiques (Cirurgia general, Pneumologia, Cardiologia, i Urgències 
de Medicina). L'aprenentatge que poden oferir en aquestes especialitats us 
permetrà en un futur molt pròxim exercir millor la vostra especialitat. 
Per tal d’aprofitar al màxim cadascun d’aquests períodes, hem establert, 
juntament amb els tutors d'aquestes especialitats, un acord de mínims en 
coneixements i en tècniques que haureu d’haver adquirit al finalitzar les diferents 
rotacions.  
Al començar un període de rotació haureu de presentar-vos al tutor de residents 
de l’especialitat corresponent. Ell us presentarà a la resta de membres del servei, 
us indicarà on tindrà lloc la vostra activitat en els propers mesos i us indicarà qui 
serà el vostre facultatiu responsable. Qualsevol incident que tingueu durant la 
rotació ha d’anar dirigida al tutor de l' especialitat i, si ho creieu convenient, 
també al tutor d'anestèsia. 
Tingueu sempre present la llista d’objectius de la rotació ; us serà d’utilitat 
per dirigir la rotació fins aconseguir assolir els objectius. 
De cada una de les rotacions haureu de fer-ne una avaluació que arribarà a la 
Comissió de Docència de l’Hospital. És important que no oblideu fer les 
avaluacions, és l'únic document a on hi queda constància de la vostra valoració i 
que ens permet detectar problemes i fer, si cal, modificacions. 
En acabar l'any començareu a treballar al quiròfan, en anestèsies de baixa 
complexitat per adquirir les habilitats elementals d'un anestesiòleg. Durant aquest 
any, 2 mesos estareu en els quiròfans i dispensari de l'Hospital de l'Esperança on 
fonamentalment estareu destinats als quiròfans de Traumatologia. Durant 
aquests 2 mesos, en els dies que estigueu de guàrdia, al matí vindreu a treballar 
a l'Hospital del Mar. 
 
 
 
 
Calendari de Rotacions: 
 

Podeu accedir al calendari de la vostra rotació a través del programa de 
gestió lya2 i al vostre itinerari formatiu personalitzat.  
 

Objectius a assolir en cada una de les rotacions: 
 

Aquesta informació també la trobareu al vostre itinerari formatiu 
personalitzat.  



• ROTACIONS SEGON ANY  
 

Al principi del segon any de residència us integrareu a l'Hospital del Mar. 
Començareu fonamentalment rotacions d'anestèsia en especialitats bàsiques 
(Cirurgia General, Urologia, Ginecologia, Dolor agut, COT). Durant aquest segon 
any passareu 3 mesos a la Unitat de Cures Intensives del nostre centre. 

• ROTACIONS TERCER ANY  
 

Estareu destinats en quiròfans de complexitat més elevada. 
Rotareu 3 mesos a la Unitat de Reanimació del nostre servei per adquirir 
formació relativa a malalt crític post-quirúrgic.  
S'estableix una rotació d'un mes a l'Hospital Teknon específica per la pràctica de 
bloquejos regionals d'extremitats. 
 

• ROTACIONS QUART ANY  

Durant el quart any es treballa l'anestèsia en el malalt d'alta complexitat, les súper-
especialitats i el tractament del dolor. Tindreu ocasió de sortir a rotar a altres centres 
per formar-vos en anestèsia en cirurgia cardíaca (2 mesos a l'Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau) i anestèsia en pacient pediàtric (3 mesos a l'Hospital de Sant Joan de Déu). 
La rotació per la Unitat del Dolor constarà de 3 mesos i es realitza al nostre centre. 

Durant l'últim any de residència també ha 2 mes reservat perquè pugueu escollir una 
rotació segons els vostres interessos. Les possibilitats són moltes i des del punt de vista 
del servei animem a plantejar rotacions externes i fins i tot en altres centres nacionals o 
internacionals. Com més aviat tingueu clar la rotació externa, abans es podrà gestionar 
la vostra sol·licitud. 

En els últims 4 mesos de residència es reserven 2 mesos en què podreu estar en 
quiròfans gestionats per vosaltres mateixos amb assistència més o menys remota d'un 
adjunt responsable. D'aquesta manera podreu començar a adquirir autonomia i 
seguretat. 

Segons el que estableix la Comissió de Docència i el Ministeri de Sanitat, les rotacions 
en altres serveis externs al Parc de Salut Mar no poden superar els 4 mesos 
consecutius (probablement entre una rotació i una altra, s'inclou una rotació pel Parc de 
Salut Mar . El conjunt de rotacions externes al Parc de Salut Mar no poden excedir dels 
12 mesos, i no es pot realitzar rotacions externes en els últims 3 mesos previs a 
finalitzar la residència. 

Avaluacions 

• AVALUACIÓ DELS SERVEIS PER PART DELS RESIDENTS  
 


