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BENVINGUDA 

El Servei d’Oncologia Mèdica acull cada any a un o dos residents MIR. Per tal 

d’informar als candidats a resident d’Oncologia Mèdica de l’entorn de treball i 

aspectes organitzatius del Servei on s’incorporarà, hem elaborat la Guia 

d'Acollida del resident d’Oncologia Mèdica. Aquesta guia informa d'aspectes 

relacionats amb la docència del resident MIR, el nombre de sessions clíniques, 

assistència a cursos o congressos aconsellables i aspectes d'investigació clínica.  

 

Esperem que aquesta Guia us sigui útil per conèixer millor el servei d’Oncologia 

Mèdica i ajudar-vos a prendre una decisió sobre l'elecció de la vostra plaça.  

 

Podeu sol·licitar més informació o concertar una entrevista remetent un e-mail a: 

- Tutores de residents:  

Dra. Sònia Servitja sservitja@parcdesalutmar.cat 

Dra. Marta Guix mguix@parcdesalutmar.cat 

 

- Cap de Servei: Dr. Joan Albanell:  jalbanell@parcdesalutmar.cat 

 

mailto:sservitja@parcdesalutmar.cat
mailto:mguix@parcdesalutmar.cat
mailto:jalbanell@parcdesalutmar.cat
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ORGANIGRAMA DEL SERVEI D’ONCOLOGIA MÈDICA - HOSPITAL DEL 

MAR 

Cap de Servei:  
Dr. Joan Albanell 

Tutores de Residents: 
Dra. Sònia Servitja 
Dra. Marta Guix 

Caps de Secció: 
Dra. Edurne Arriola 
Dra. Maria Martínez 
Dra. Clara Montagut 

Adjunts: 
Dr. David Casadevall  
Dra. Tamara Martos 
Dr. Alejo Rodríguez-Vida  
Dr. Álvaro Taus 
Dra. Joana Vidal 
Dra. Laura Visa 
Dra. Irene Petit (Medicina Interna) 
Dra. Maria Pi-Figueras (Geriatria) 

Unitat de Cures Pal·liatives: 
Dr. Josep Planas  
Dra. CristinaFarriols 
Gerard Colomer (infermer-gestor de casos) 

Psicooncologia:  
Eva Rodríguez  
Noelia Fernández 

Residents:  
R2: Jordi Recuero   Rafa Bach 
R3: Laura Masfarré   Nil Navarro 
R4:Xavi Monzonis   Alejandro Rios   
R5: Laura Moliner 

Secretària: 
Isabel López  
 

Equip d’assajos clínics 
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LA RESIDÈNCIA D’ONCOLOGIA MÈDICA 

Activitat assistencial 

 
Rotacions (veure cronograma, pàgina 7) 

Resident de primer any 

El resident iniciarà la formació amb una rotació d’un mes per la Unitat 

d’hospitalització d’Oncologia. Els objectius són familiaritzar-se amb el pacient 

oncològic, veure el funcionament de la planta d’oncologia i del maneig del pacient 

oncològic. 

Posteriorment iniciarà les rotacions de Medicina Interna/Infeccioses, Urgències de 

Medicina, Hematologia, Radiologia, Anatomia Patològica i Unitat de Cures 

Pal.liatives. 

 

Resident de segon any 

Els residents de segon any, un cop finalitzades les rotacions, es reincorporaran al 

Servei i seran responsables, juntament amb metges adjunts i amb el suport de la 

resta de residents, dels pacients ingressats a la Unitat d’Hospitalització. L’objectiu 

és aprendre la comunicació amb el pacient i la família, el maneig del dolor i altres 

símptomes freqüents, de les complicacions originades per la malaltia neoplàsica i 

pels tractaments administrats, així com el procés d’estadificació dels diferents 

tumors. 

Es realitzarà també una rotació de 1,5 mesos pel la Unitat de Cures Intensives. 
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Resident de tercer a cinquè any 

La seva activitat es centrarà amb pacients ambulatoris a Hospital de Dia o a 

Consultes Externes, rotant per cadascuna de les seccions del servei d’oncologia 

diverses vegades durant la residència. 

Participaran en els diferents comitès multidisciplinars de tumors i realitzaran 

primeres visites i interconsultes. Disposaran també d’una consulta pròpia 

supervisada per l’adjunt responsable de cadascuna de les seccions.  

 

En casos de lliurança de guàrdia/vacances cobrirà la planta d’hospitalització i 

supervisarà també els R2 de planta. 

 

Durant el tercer any de residència es realitzarà també la rotació durant 2 mesos 

pel servei de Radioteràpia. Durant el cinquè any de residència es realitzarà, si es 

desitja, una rotació externa (nacional o a l’estranger).  
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CRONOGRAMA ROTACIONS 

Any de 
residència 

Rotació Durada 
en mesos 

Dispositu on es 
realitza 

 R1 Planta d’Hospitalització Oncologia 1 H. Mar 
  Medicina Interna 2 H. Mar 

  Hematologia 2 H. Mar 

 Anatomia Patològica 1.5 H. Mar 
 Urgències 2 H. Mar 
 Malalties infeccioses 2 H. Mar 
  Unitat Cures Pal·liatives 1.5  Centre Fòrum 

 R2 Radiologia 1 H. Mar 
  Unitat de Cures Intensives 1.5 H. Mar 

  Planta d’Hospitalització Oncologia 9.5 H. Mar 

 R3 Tumors tracte 
digestiu/ORL/melanoma/sarcomes 

3 H. Mar 

  Tumors mama/ginecològics/SNC 3 H. Mar 

  Radioteràpia 2 H. Mar 

 Tumors toràcics/genito-urinaris 3 H. Mar 

 R4 Tumors tracte 
digestiu/ORL/melanoma/sarcomes 

4 H. Mar 

  Tumors mama/ginecològics/SNC 4 H. Mar 

 Tumors toràcics/genito-urinaris 4 H. Mar 

 R5 Tumors tracte 
digestiu/ORL/melanoma/sarcomes 

3 H. Mar 

  Tumors mama/ginecològics/SNC 3 H. Mar 

 Rotació externa 2 A escollir 

 Tumors toràcics/genito-urinaris 3 H. Mar 

 

Guàrdies 

El resident d’Oncologia realitza guàrdies de presència física durant els 5 anys de la 

residència. Els residents de 1r i 2n any realitzen únicament guàrdies al servei 

d’Urgències de Medicina (aproximadament 4 al mes). Els residents de 3r a 4rt any 

realitzen 2-3 guàrdies d’Oncologia i 1-2 al Servei d’Urgències de Medicina.  Els 

residents de 5è any realitzen 4 guàrdies d´Oncologia al mes. 
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Les guàrdies d’especialitat són de 17 hores els dies feiners (de 15 h a 8 h del dia 

següent) i de 24 hores els dissabtes, diumenges i festius (de 9 h a 9 h). Les 

guàrdies d’Oncologia són compartides amb el servei d’Hematologia, de manera que 

el metge de guàrdia és responsable dels pacients ingressats i d’urgències tant del 

servei d’Oncologia com del servei d’Hematologia. Es disposa sempre d’un adjunt 

localitzable de cadascuna de les dues especialitats. 

 

 

Activitat docent 

SESSIONS ASSISTENCIALS  

Cada dia, a les 8h, hi ha revisió dels ingressos, interconsultes pendents, incidències 

de la guàrdia i primeres visites. 

 

SESSIONS DE RESIDENTS 

Dues tardes al mes, de 15h a 16h, sessions realitzades pels residents. Poden ser 

sessions científiques o bé revisions bibliogràfiques o clíniques. A cada resident se 

li assigna un tutor específic per a la preparació del tema. 

Aproximadament una tarda cada mes i mig, de 15h a 16h, reunions de tutoria. 

 

 

SESSIONS CIENTÍFIQUES 

Es realitzen els dilluns, per part dels adjunts i residents del servei. 

Aproximadament una al mes està assignada a un resident. 
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SESSIONS D’INVESTIGACIÓ i ASSAIGS CLÍNICS 

Es realitzen els dimecres, a càrrec dels membres del Servei i de l’equip d’assaigs 

clínics.   

 

SESSIONS BIBLIOGRÀFIQUES 

Es realitzen els dijous i estan a càrrec de cadascun dels membres del servei (staff i 

residents). 

 

SESSIONS CLÍNICO-PATOLÒGIQUES: 

Divendres de 8.15h a 9h, els residents presenten casos dels pacients ingressats al 

servei.  

 

COMITÈS DE TUMORS 

Periòdicament hi ha comitès multidisciplinars de les diferents patologies (on es 

presenten tots els casos per prendre una decisió multidisciplinar):  

- Unitat Funcional de Pulmó: dimarts a les 8.30h 

- Unitat Funcional de Mama: dimarts a les 8.15h 

- Comitè de tumors Genito-Urinari: dimarts a les 8.30h 

- Comitè de tumors Ginecològics: dimecres a les 9.00h 

- Comitè de tumors Bilio-Pancreàtics i Esòfag-Estómac-Duodè: dimecres 8.30h 

- Comitè de tumors del SNC i metàstasis cerebrals: dimecres a les 15h 

- Comitè de tumors Colo-Rectals: dijous a les 8.30h 
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- Comitè de tumors de cap i coll: divendres a les 9h 

- Comitè de Melanoma: dimecres 15:30h amb periodicitat quinzenal 

- Comitè de tumors Endocrinològics: dilluns 8:15h, amb periodicitat mensual 

 

SESSIONS ESPECÍFIQUES DE LES UNITATS FUNCIONALS 

L’organització i periodicitat depèn de cada unitat funcional: 

- Unitat Funcional de Càncer de Mama: cada 2 mesos. 

- Unitat Funcional de Càncer Colo-rectal: cada 2 mesos. 

- Unitat Funcional de Càncer de Pulmó: cada mes. 

- Tumors del SNC: cada mes. 

- Tumors ginecològics: cada mes. 

 

Activitat investigadora  

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

d’Investigació Mèdica (IMIM) situat dins del Parc de Recerca Biomèdica de 

Barcelona o PRBB. El Servei d’Oncologia compta amb un Laboratori de Recerca al 

PRBB que participa en projectes d’investigació pre-clínica, liderat per la Dra. Ana 

Rovira, i projectes de recerca translacionali de biomarcadors, conjuntament amb el 

Servei d’Anatomia Patològica.  

El servei d’Oncologia considera de gran importància per a la formació la 

participació dels seus residents MIR en els projectes d’investigació clínica o 

translacional que s’hi desenvolupen.  
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Amb un programa de mentoria, s’incentivarà i posarà totes les facilitats perquè 

els residents MIR realitzin els programes de Doctorat de Medicina que poden 

culminar amb la realització d’una tesi doctoral. Durant el 5è any s’estableix un 

període de 3 mesos de rotació pel laboratori d’investigació i també hi ha la 

possibilitat de completar la formació en recerca, en acabar l’especialitat, mitjançant 

els Ajuts de Recerca Jordi Gras per a Residents dels Hospitals de l’IMAS (un any 

addicional remunerat per a desenvolupar un projecte de recerca o la tesi doctoral). 

 

Assistència a cursos i congressos 

S’incentivarà la presentació de comunicacions a congressos nacionals (SEOM) i 

internacionals (ESMO, ASCO). Durant la residència s’assistirà, com a mínim,  a un 

congrés nacional i a un internacional. 

Els residents de 2n a 5è any rebran cursos monogràfics sobre els diferents tipus de 

tumors.  

Igualment, durant la residència, s’assistirà a les sessions d’Oncologia organitzades 

per la Societat Catalano-Balear d’Oncologia, amb una periodicitat mensual. 

 

Societats científiques i pàgines web d’interès 

 Sociedad Española de OncologíaMédica. SEOM (www.seom.org) 

 Institut Municipal Investigació Mèdica (IMIM) (www.imim.es) 

 EuropeanSociety for Medical Oncology. ESMO (www.esmo.org) 

 American Society of ClinicalOncology. ASCO (www.asco.org) 


