Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora

¿Com s’estructura el servei?
Es un servei mancomunat amb l’Hospital del Mar - Hospital de la Esperança
=
¡Un Servei – 3 hospitals – població referència +/- 1.000.000 persones!

Subunitats funcionals per patologies

Limfedema

Reconstrucció de
Cap i Coll

Reconstrucció de
Extremitats i Sarcomes
de Parts Toves

Colaboracions habituals amb
COT – ORL – NeuroQx – C. Gral

Tumors Cutanis i
Anomalies Vasculars

Reconstrucció
Urogenital

¿Com s’estructura el servei?
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¿Com funcionen les rotacions durant els 5 anys?
ANY
R1

ÁREA DE ROTACIÓ

MESOS

Cirurgia Plàstica
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Cirurgia General
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Neuro-Radiologia
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Cirurgia Plàstica
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Cirurgia Plàstica
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Cirurgia Plàstica H. Mar
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Unitat de Cremats Vall d’Hebrón

3

Cirurgia Plàstica
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Cirurgia Plàstica
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Cirurgia Estètica (Clínica Teknon o Quirón)
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Rotació externa optativa
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Cirurgia Plàstica
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La formació del resident de Cirurgia Plástica a HSP
R1: Rotacions bàsiques a Plàstica - C. Gral – Rx. Maneig del pacient quirúrgic i
politraumàtic. Anatomia quirúrgica. Habilitats bàsiques
R2: Consolidació habilitats bàsiques (sutures, maneig de teixits tous, empelts, penjolls
locals , cirurgia menor). Iniciació a la Microcirurgia.
R3: Rotació de Cremats. Cirurgia de baixa complexitat. Abordatge pacient urgent i
complicacions. Avaluació del pacient a Consultes
R4: Progrés en les cirurgies complexes. Autonomia en cirurgia major bàsica. Domini
del enfoc de complicacions microquirúrgiques. Transmissió del coneixement
R5: Autonomia. Consolidació microcirurgia. Abordatge global del pacient

¿Es facilita la rotació optativa a l’ estranger?
 El nostre Servei té una gran projecció internacional i col·labora amb els
millors centres internacionals de l’especialitat
Es facilita i estimula a realitzar-la
 1-2 mesos segons pla de rotacions i interessos del resident. Es fan
preferentment de R4 i/o R5

El sistema de guàrdies de Cirurgia Plàstica
L’ R1 fa guàrdies de pool de Cirurgia General a Urgències

¡A partir d’R2, guàrdies de l’especialitat!
- Adjunt localitzable sempre. Obligatori que vingui per als casos quirúrgics
- Guàrdies mixtes fins a les 22:00 hores (cobreix Urgències + sala + interconsultes)

- Guàrdies de presència física de 24 hores quan hi ha microcirurgia (2-3 / setmana)

Distribució setmanal HSP
-Quiròfans de microcirurgia DL - DX - DV de 8 a 21 hores
-Quiròfans de matí DL - DJ - DV de 8 a 15 hores
-Quiròfans de tarda DL - DJ de 15 a 21 hores
-Quiròfans d’anestèsia local DM - DX - DJ de 8 a 14 hores
-Pas de sala d’hospitalització diàriament
-Consulta diària de 8 a 14 hores
-Consulta de resident DV de 10 a 13 hores
-Sessions clíniques DM (coordinació equips + educational program) i DV (revisió
dels pacients operats i ingressats)

Distribució setmanal PS Mar

-Quiròfans de microcirurgia DX de 8 a 21 hores
-Quiròfans de matí DM - DJ de 8 a 15 hores
-Passada de sala d’hospitalització diàriament
-Consulta DL – DJ - DV de 8 a 14 hores
-Sessions clíniques DM (coordinació equips + educational program) i DV (revisió
dels pacients operats i ingressats)

PUNTS A DESTACAR del nostre pla docent
• Centre pioner en microcirurgia i supermicrocirurgia
• Diverses línies d'excel·lència reconstructiva, avantguardisme de tècniques,
update continuat
• Servei amb important projecció internacional, facilitats per a rotar a
l'estranger – organització de congressos internacionals - network - rotants
& visitants & fellows d’arreu de mon
• Magnífic ambient de treball
• Molt volum de quiròfans, els residents operen molt com primer cirurgià

PUNTS A DESTACAR del nostre pla docent
•
•
•
•
•

Centre de referència nacional CESUR Sarcomes i Limfedema
Bon programa educacional teòric (en anglès)
Facilitats per tesi doctoral - publicacions – projectes de recerca
Facilitats per a assistir a cursos / congressos
Accés a Màsters promoguts pel servei (RMES - Reconstructive Microsurgery
European School)
• Participació en Docència de grau UAB
• S’anima a presentar-se a l’European Board

PUNTS A MILLORAR

• Elevada càrrega assistencial
• Molta activitat de tarda
• Sobrecàrrega ocasional de guàrdies (si vacances, rotacions
externes, etc…)

¿Com són els residents de C. Plàstica
formats a Sant Pau?
•
•
•
•
•
•
•

Excel·lent formació microquirúrgica
Consolidats quirúrgicament
Autònoms i resolutius
Auto exigents i amb esperit crític
Sòlids a consulta
Amb experiència en organització de cursos i congressos
Projecció internacional

El nostre equip de l’Hospital de Sant Pau
• Director de servei: : Dr. Jaume Masiá
• Staff:
Gemma Pons (Cap Clínic Unitat de Microcirurgia- Mama i Limfedema i Tutora Docent)
Susana López (Unitat de Tumors Cutanis - Anomalies Vasculars - Urogenital)
Manuel Fernández Garrido (Unitat Sarcomes i Extremitats)
Paul Zamora (Extremitats i Peu Diabètic)
Maria Pérez (Unitat de Cap i Coll)
Silvia Condrea (Mama)

El nostre equip de l’Hospital del Mar
• Director de servei: Dr. Jaume Masiá
• Staff:
Carmen Vega (Cap de Secció - Unitat de Cap i Coll - Tutora Docent)
Lidia Sánchez Porro (Extremitats)
Leyre Olivares (Mama)
Arturo Vela (Tumors Cutanis – Extremitats)

El nostre equip
• Residents:

Andree Ibarra – R4
Albert Gómez – R3
Laura Torrano – R2
Lucía Sisternas – R1
• Secretàries:
Montse Casanova (HSP)
Gemma Prats (H Mar)
• Infermera de Consultes Externes (Luisa Fernanda Hernández)

Per a més informació…
 www.santpau.cat, www.rmes.es, www.barcelonaplasticsurgery.net
 Telèfon contacte: 935565693 (Secretaria)
 e-mail Director de Servei: jmasia@santpau.cat
 e-mail Tutores Docents: gponsp@santpau.cat , cvega@santpau.cat
 e-mail contacte Residents:
A. Ibarra – R4 – eibarra@santpau.cat
L. Torrano – R3 – ltorrano@santpau.cat

