Servei de Anestesiologia, Reanimació i
Clínica del Dolor
Hospital Universitari de Bellvitge

ASSISTÈNCIA

Cap de Servei
Antoni Sabate Pes
Facultatius especialistes a l’HUB (62)
5 Caps Seccio, 2 Directors Programa
Tutors (6)
Bocos Fco Javier, Costa Marta, Fustran Noelia,
Llaurado Sandra, Pi Albert, Pariente Laura
Residents ( 32)
8 residents per any

• La nostra especialitat és una especialitat especialment quirúrgica i transversal que aborda la estratègia
perioperatoria del pacient desde la visita preanestèsica, el maneig intraoperatori i el control de la evolució
postoperatòria inmediata inclos el maneig del dolor agut postoperatori ( Unitat de Dolor Agut). Aixi mateix,
portem l´Area de Reanimació ( maneig de la fase aguda del pacient crític) , la recepció del pacient al BOX
d´Emergencia i portem el busca de paro cardiac intrahospitalari.
• Som un Servei estès de 62 facultatius a l’Hospital de Bellvitge i 32 residents.
• Cobrim tota la patologia quirúrgica programada i urgent de les diferents especialitats ja sigui en quiròfan o
fora d´ell en Àrees Fora Quiròfan com Gabinets d´Endoscòpies, Broncoscòpies, Unitat TEC, DIVAS,...
• L´any 2018 van passar pels nostres quiròfans programats uns 20000 malalts i van fer 2500 intervencions
en quiròfans d´Urgències.
• Cada dia de guardia hi han 2 Adjunts d´Anestesia assignats a Quiròfans d´Urgències ( + 1 Resident), 1 a RPQ
( + 1 Resident) i 1 a Area de Crítics ( + 1 Resident)
• Estem en un ambient de terciarisme amb el repte de fer anestèsies a pacients amb alta complexitat, propis
i derivats d´altres hospitals.
• Estem en una fase de canvi estructural amb traspàs de nous quiròfans i Arees CMA/Gabinets al nou Edifici
• Som un Servei amb una bona organització, bon ambient i treball col·laboratiu.

DOCÈNCIA
• Els residents fan guàrdies de R1 a urgències (mòdul quirúrgic) (3-4 segons el mes) i a partir de R2 de la
pròpia especialitat (4-6 segons el mes). Les guàrdies poden ser d´Anestesia, Reanimació Postquirúrgica o
Area de Pacient Crític
• De R3 es rota per Hospital San Joan Deu Esplugues durant 5 mesos per l´Area d´Obstetricia i Pediatria que
no hi ha al nostre hospital.
• Som un servei actiu en la docència. Fem docència de pregrau i postgrau al campus: 5 facultatius son
professors de la Universitat de Barcelona
• Actualment hi ha 6 tutors de Residents.
• Amb nosaltres roten residents d’altres especialitats en Arees de Reanimació i residents d´Anestesia d´altres
hospitals en quiròfans d´alta complexitat.
• Sessions: General ( Divendres matí), Residents ( Dilluns matí), SCARTD ( Primer dilluns de mes)

OFERIM

Participació bianual a curs SCARTD ( especialment per a R4) i possibilitat d´anar a cursos i
congressos nacionals ( SEDAR) I internacionals (ESA) si es presenta algun treball.
Participació activa en la docència d’estudiants i residents

INVESTIGACIÓ
•
•
•
•

Promocionem la investigació clínica. Col·laborem amb la UB i l’IDIBELL.
Línies del servei: Hi ha possibilitat d´obrir linees de treball en qualsevol Area del Servei.
Curs i Unitat de referéncia nacional en Dolor Crònic. Cap Secció: Dr Mayoral
Promocionem (depenent de l´interès del resident) a fer la realització de la tesi doctoral.

OFERIM

Publicació d´articles / Possibilitat de fer tesi doctoral
Presentar pòsters i comunicació a congressos per any de residència a partir R2
Telèfon
Mail
Web
932607323 adiazfernandez@bellvitgehospital.cat www.bellvitgehospital.cat

