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¿Com és la unitat docent?
Unitats funcionals:

•
•
•
•
•
•
•

Otologia

Rinologia

Laringologia
i cirurgia de cap i coll

Dr. Orús, Dra. Venegas,
Dra. De Juan, Dr. Pujol.

Dr. Montserrat, Dr. Gras,
Dra. Kolanczak.

Dr. Quer, Dr. León,
Dra. Lopez, Dra. Casasayas.

Otogenètica
Otoneurologia
Cirurgia de l’orella mitjana
Implants osteointegrats
Implants coclears
Cirurgia de la paràlisis facial
Cirurgia de base de crani

•
•
•
•
•

Estudi i tractament del SAOS
Patologia de la via lacrimal i
òrbita
Cirurgia septopiramidal
complexa
Cirurgia endoscòpica nasal
Cirurgia avançada de base de
crani

•
•
•

•
•

Fonocirurgia
Estudi i tractament de la disfàgia
Estudi i tractament de la patologia de
las glàndules salivals
Cirurgia oncològica d’elevada
complexitat de cavitat oral,
orofaringe i laringe
Penjolls microanostomosats
(col·laboració amb Cir. Plàstica)
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Duració de 4 anys

¿Com és la especialitat?
Plantilla de residents:

Places Acreditades

R1

R2

R3

R4

TOTAL

2

2

2

2

2

8

2 rotacions de 6 mesos per cada unitat funcional, 1 de R menor i una altra de R gran
Semestres 

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2on

1er

2on

1er

2on

1er

2on

1er

2021

Resident A

ORL
ORL
Laringe Otologia Rinologia Laringe Otologia Rinologia
General General

2021

Resident B

ORL
ORL
Rinologia Laringe Otologia Rinologia Laringe Otologia
General General
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¿Es fan rotacions externes?
Rotació externa “tradicional” a l’Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA):
• Interès en cirurgia de tiroides, base de crani i cirurgia endoscòpica
avançada
• Duració 1 mes
• Durant el tercer any de residència
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¿Com són les guàrdies?
Promig de 5-6 guàrdies / mes.
• R1: guàrdies presencials a urgències, integrades al pool de l’àrea
quirúrgica
• R2, R3 i R4: guàrdies de la especialitat:
•

Resident de presència

•

Adjunt localitzable

•

Lliurança al dia següent
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Pros
• Consulta externa pròpia desde R2 (supervisada)
• Formació post-grau amb seminaris setmanals. Cicle de formació trianual en laringologia, rinologia i otologia.
Impartides pels adjunts del servei
• Sessió acadèmica setmanal: actualització en profunditat de temàtica ORL i revisió de casos
• Comités de decisió clínics i quirúrgics a totes les seccions: cirurgia oncològica CiC, cirurgia de base de cràni
amb NRC, cirurgia septo piramidal i endoscòpica, cirurgía otològica, comité d’ implants coclears, cirurgia
reconstructiva de la paràlisis del nervi facial i otogenètica
• Recolecció d’ informació clínico-quirúrgica a totes les seccions

Contres
•
•
•
•
•

Alta càrrega assistencial
Alt volum de visites urgents valorades pels residents (amb supervisió d’ adjunts)
Guàrdies de presència d’ especialitat a partir d’ R2, l’adjunt està localitzable
Número de sesions quirúrgiques relativament baix en relació amb la complexitat de la patologia valorada
Menor proporció (relativa) de cirurgies de patologia menys complexa però molt més prevalent (infantil,
septoplàstia, miringoplàstia, etc..) Tot i això, suficient per adquirir els coneixements i pràctica necessaris
per a la formació bàsica del resident ORL.
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Fonament del nostre plà docent
•

•
•
•

Servei amb una marcada vocació docent:
– Sessions setmanals de tot el servei
– Seminaris setmanals per als residents
Es promou l’estudi i la formació continuada
Una rotació semestral, una de resident petit (R1 i R2) i posteriorment una altra de resident gran
(R3-R4)
A partir d’ R3 es promou la realizació de la tesis doctoral

¿Com són els #MIR formats a ORL Sant Pau?
•
•
•
•

Saben treballar en equip amb tot el personal sanitari
Realitzen comunicacions en congressos nacionals i internacionals
Es comuniquen bé en presentacions
Tenen possibilitat de publicar i d’ iniciar el doctorat
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Més informació:
Email tutors: Júlia de Juan: jjuan@santpau.cat
Albert Pujol: apujolo@santpau.cat

Email residents: Anna Holgado (R2) aholgado@sanptau.cat
Albert Llansana (R2) allansana@santpau.cat
Gerard Pujals (R3) gpujals@santpau.cat
Constanza Bulboa (R3) cbulboa@santpau.cat

Telèfon de contacte: 93.556.56.79 (Secretaria d’ORL HSCSP)
Web HSCSP ORL
Web ORL Sant Pau
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