
Benvingut al Servei de Medicina Intensiva de 

l’Hospital General de Granollers  

 

 

 

 

 

 

El Servei de Medicina Intensiva de l’hospital de Granollers té la missió d’oferir 

una assistència sanitària de qualitat a la població del Vallés Oriental (399.934 

persones) quan estan greument malalts. Es va acreditar com a unitat docent 

per a la formació sanitària especialitzada l’any 2009 i, des de llavors, han 

acabat la seva especialitat en Medicina Intensiva quatre residents, tres dels 

quals segueixen treballant amb nosaltres.  

  



1- Professionals  
 

 

 Cap de Servei:  

- Dr. Pau GARRO MARTINEZ 

 

Tutor de Residents: (un resident per any) 

- Dr. Rayden IGLESIAS RODRIGUEZ  riglesias@fhag.es  

 

Adjunts:  

- Dr. Salvador ARMENGOL SAEZ 

- Dra. Diana COLÓN SEGADE 

- Dr. Xavier ESQUIROL PUIG 

- Dr. Rayden IGLESIAS RODRIGUEZ  

- Dra. Judith XIRGU CORTACANS      

- Dr. José Luis JIMÉNEZ ORTIZ 

- Dra. Pamela SAENZ ANDAPIA 

- Dr. Dorian SALAZAR GARCÍA 

- Dr. Pablo VELASCO CONDADO     

 

Secretària:  

  

-   Sra. Victoria BOSCH i CASTELLS  vbosch@fhag.es  
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2- Descripció del Servei i dades d’activitat (dades 

del 2016) 

 

 

El Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital de Granollers es va inaugurar 

l’any 1995, amb 6 llits. L’any 2005 es va ampliar a 10 i al noviembre de 2013 

es va incorporar una Unitat de Semicrítics de 4 llits. També inclou una base 

medicalitzada del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). En l’actualitat està 

aprovada l’ampliació a 20 llits, estructuralment de UCI, que funcionaran com 

a UCI o Semicrítics en funció de la demanda.  

Els pacients ingressats a UCI són majoritàriament mèdics (50%), quirúrgics 

(30%), coronaris (12%) i traumàtics (8%). A Semicrítics la majoria de 

pacients son coronaris, sèptics, respiratoris i postoperats.  

Anualment ingressen a UCI uns 450 pacients i a Semicrítics al voltant de 400. 

A més, donem servei fora de la UCI atenent a pacients en aturada 

cardiorespiratòria o que están en risc, amb codi politrauma i codi sèpsia. Ens 

encarreguem de la col.locació dels catèters venosos centrals dels pacients 

mèdics de l’hospital, realitzem les pericardiocentesi i col.loquem els 

marcapassos provisionals.  

Dintre de la UCI disposem de les tècniques necessàries per assistir els 

pacients més greus (ventilació mecànica, tècniques de depuració renal, 

sistemes avançats de monitoratge hemodinàmic, fibrobroncoscòpies…) i som 

referència en ecografía, rebent residents de tot l’estat per a formar-se en 

aquesta tècnica.  

  



3- Activitat docent i de recerca 

 
 

El Servei de Medicina Intensiva té una gran implicació en la docència de tot 

l’Hospital, i rep rotacions de residents d’altres Unitas Docents de l’Hospital 

(Medicina Interna, Geriatria, Anestesiologia i Reanimació, Traumatologia, 

Cirurgia, Medicina Familiar i Comunitària). 

 

Els residents de Medicina Intensiva fan els cursos del Programa de Formació 

Comú per a Residents. 

 

Els cursos per residents de Suport Vital (bàsic, immediat i avançat) així com 

els de Suport Vital Avançat en Trauma i d’Ecografia Clínica són impartits pels 

membres del Servei de Medicina Intensiva. Actualment estem preparant un 

curs de Ventilació Mecànica No Invasiva la primera edició del qual es farà 

aquesta tardor.  

 

 

• Participació dels membres del Servei de Medicina Intensiva en 

diferents comités i comissions: 

 

Coordinació de comitès, comissions i 

grups de treball:  

Participació en 

comissions  

- Grup de Treball Sèpsia Greu 

- Grup de Treball d’Atenció al Politrauma 

- Donació Òrgans i Teixits 

- Comissió d’Aturada Cardíaca 

- Comissió de Mortalitat 

-   Comissió de Recerca 

-   Comitè d’Ètica   

Assistencial (CEA) 

-   Comissió d’Infeccions 

-   Comissió i Subcomissió 

de Nutrició 

-   Comissió de Docència 

-   Comissió de Formació 

-   Grup d’ Higiene de Mans 

-   Grup de treball 

d’hematologia. 

-   Grup de treball de 

disfàgia 

-   Comissió de 

desenvolupament de la 

carrera professional 

 

  



• Sessions clíniques del servei:  

El Servei de Medicina Intensiva té programades sessions en les quals el 

resident participarà i assistirà: 

 

Contingut Freqüència 

Bibliogràfica Setmanal 

Clínica (Sessió General de l’Hospital) Setmanal 

Amb cardiologia, cirurgia i radiologia Quinzenal 

Experts Mensual 

Residents Mensual 

 

 

• Línies de recerca (recerca assistencial): 

 

- Estudi de Weaning 

- TRRC 

- Projectes Zero 

- ENVIN 

- Politrauma 

- Sèpsia, etc. 

 

Possibilitat de recerca clínica pels residents (comunicacions, articles, tesi 

doctoral). 

 

• Guàrdies: 

Els Residents de Medicina Intensiva fan una mitjana de 5 guàrdies al mes de 

presència física, sota supervisió dels adjunts.  


