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Nom del grup:     SOCIRCOT 

 

Grup de treball de Cirurgia i Traumatologia de la Societat Catalana d’Urgències i 
Emergències  (Cir Cot SocMue) 

 

 

COORDINADOR/A:  

Dr. Xavier Oncins Casanova 
Coordinador urgències de Traumatologia hospital de Mataró 
xoc30643@gmail.com 

 

SECRETARI/A: 

DUE Analia Duran Molina 
Infermeria d’urgències hospital de Mataró:  
aduran@csdm.cat 

 
 

 

 

 

 

MEMBRES D’ALTRES SOCIETATS CIENTÍFIQUES I EXPERTS: 



- Dr. Gabriel Buendia Carrillo 
Servei d’Urgències COT Hospital germans Trias i Pujol de Badalona. 
docbirra@gmail.com 
 

- Dr. Luís Martínez Sañudo  
Coordinador d’urgències de traumatologia  Hospital Parc Taulí de Sabadell. 
luismartinezsanudo@gmail.com 
 

- Dra. Andrea Campos 
Urgències de Cirurgia Hospital parc Taulí de Sabadell.  
cs6andrea@gmail.com 

 
- Dra. Eli Guerreo Ruiz 

Urgències Traumatologia Hospital General de Catalunya.  
eliguerreroruiz@gmail.com 
 

- Dra. Anna Mª González Castillo 
Urgències Cirurgia Hospital del Mar de Barcelona.  
amgonzalezcastillo@gmail.com 
 

- Dr. Victor Belda Jornet 
Urgències Cirurgia Hospital de Mataró.   
vbelda@csdm.cat 
 

- Dr. Xavier Coll Riera 
Urgències de traumatologia Hospital de Mataró. 
xcollriera@gmail.com 
 

- Dr. Rodrigo Medrano  
Coordinador de la Unidad de Cirugía de Urgencias.  
Servicio de Cirugía general y del aparato digestivo.  
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Universitat Autònoma de Barcelona. UAB 
rmedrano@santpau.cat 

 
- Dra. Zoraya Castillo 

Urgències de traumatologia hospital St Joan de Déu de Manresa 
ares4676@gmail.com 

 
 
 
 



- Dra. Sandra Vela  Bernal 
Metge Adjunt Unitat de Coloproctologia Servei de Cirurgia General i Digestiva 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol - Can Ruti 
sandravela1@gmail.com 

 
- Dra. Anna Carreras. 

Metge adjunt de Traumatologia Hospital Clínic  de Barcelona 
drannacarreras@gmail.com 
 

- DUE Goretti 
Urgències Hospital Parc taulí.  
Goretti.gr@gmail.com 

 
- DUE Josep Lluis Semitiel Garcia 

Urgències hospital Germans Trias i Pujol  
semitiel@hotmail.com 

 
- Dra. Marina Dalmau.  

Adjunta de Cirurgia d’urgències  
Hospital de Blanes  
marinadh@telefonica.net 
 

- Dra. Marta Franco Blasco 
Adjunt urgències de Traumatologia Hospital de Mataró  
martafranco90@gmail.com 

 
- Dr. Xavier Lopez Soilan 

Adjunt urgències de Traumatologia Hospital de Blanes   
jlopez.solian@gmail.com 

 
- Dr. Xavier Morales 
- Adjunt urgències de Cirurgia Hospital Clínic de Barcelona 

xavierms71@gmail.com 
 

- Dra. Maite Abellan 
Adjunt de Cirurgia Hospital Trueta de Girona 
maqsoli@hotmail.com 

 
- Dra. Laia Falgeures  

Adjunt de Cirurgia Hospital Trueta de Girona 
lfalgueras@gmail.com 



 
 

- DUE Carol Rodriguez. 
Urgències Hospital de Mataró   
 

- Dra. Diana Noriego 
Adjunt de Traumatologia Hospital Trueta de Girona.  
enfira@gmail.com 

 
- Dra. Borisova  

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol - Can Ruti.  
Imb.zld@gmail.com 

 
- Dra. Cristina Eliopulos Naya 

Adjunt urgències de Traumatologia Hospital de Mataró   
celiopulos@gmail.com 

 
- Dr. William Duque 

Adjunt urgències de Traumatologia Hospital de Mataró 
 

- Dra. Maria Cagnone 
Coordinadora d’urgències de Cirurgia Hospital de Mataró 
mariac2022@gmail.com 

 
- DUE Mercè Melendez 

Urgències Hospital de Mataró 
alpes015@hotmail.com 

 
- DUE Montserrat Galan 

Urgències Hospital de Mataró   
montsegalan8@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSIÓ EXPERTS. ASSESORS DEL GRUP: 

- Dr. Salvador Navarro 
Director de Cirurgia Hospital Parc Taulí de Sabadell  
snavarro@tauli.cat 

 
- Dr. Carles Tramunt 

Responsable urgències de Traumatologia Hospital Universitari de Bellvitge 
ctramunt@bellvitgehospital.cat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OBJECTIUS GENERALS DEL GRUP DE TREBALL:  

El grup de treball es crea i desenvolupa amb la finalitat d’intercanviar i unificar, els 
coneixements, habilitats, actituds i competències entre professionals, en un àmbit 
molt extens, on existeix una gran diversitat de circuits clínics i assistencials, com és en 
la cirurgia i traumatologia dels serveis d’urgències. 

 

OBJECTIUS:    

● Desenvolupament i intercanvi de coneixements, habilitats , actituds i 
competències entre els professionals d’urgències i emergències interessats en 
el maneig de la traumatologia i cirurgia d’aquest àmbit, amb la intenció 
d’optimitzar i homogeneïtzar la nostra formació 

● Promocionar la creació de procediments i circuits per la millora del maneig dels 
pacients 

● Millorar protocols ja existents d’actuació  ( veure annex II i III ) 
● Organització  i participació en cursos de formació específics de cirurgia i 

traumatologia d’urgències 
● Difusió de cursos , jornades i congressos del nostre àmbit d’urgències 
● Afavorir i potenciar la  investigació  
● Promocionar les publicacions d’articles relacionats en la cirurgia i traumatologia 

d’urgències. 
● Afavorir i potenciar registres que ens permetin conèixer la nostra realitat 

assistencial 
● Creació d’una plataforma per la difusió i divulgació dels coneixements i línies de 

treball del nostre grup 
 
 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS PEL PRIMER ANY:  

- Difusió i potenciació del grup de treball per tal de poder-nos implicar en les 
necessitats detectades. 

- Establir calendari i temes de formació continuada 
- Presentació del GDT a la SoCMUE 
- Creació de la plataforma digital 
- Presentació d’estudis  i projectes de recerca per presentar  en el pròxim 

congrés de la SoCMUE. 
 
 

  



ACTIVITATS A DUR A TERME EL PRIMER ANY: 

- Presentació de grup de treball en el congrés de la SoCMUE del 2020. 

com a presentació hem pensat:  Update de politraumàtic. quan temps 
han d’estar en observació? criteris d’alta ? que fem en els nostres  
hospitals ? 

Responsable : Dra Anna Carreras de l’hospital parc taulí.  

podrem presentar un estudi observacional de 300 pacients codi PPT en 
observació.   

 

- en el congrés també podem presentar: 

breu taller d’introducció a l’atenció hospitalària del pacient 
politraumàtic: 

responsable Dr Xavier Oncins. instructor ATLS 

 

- curs o taller pre-congrés sobre cures d’infermeria en ferides i cremats 
Responsable: DUE Analia Duran 
 
 

- curs o taller de: tractament del dolor a urgències: lumbalgia i lumbociatalgia 

 
- Establir el pla d’acollida de nous membres interessats a pertànyer al grup   

 
- Difusió de cursos i jornades del nostre àmbit 

 

 

  



NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN: 

 
El GDT cir cot s’acull a la normativa general dels Gdt de la SoCMUE. És necessari 
que els membres del Gdt tinguin el compromís de participar activament en el 
programa formatiu i en els projectes d’investigació que es volen realitzar, de 
manera altruista, donada la falta d’interessos econòmics que promou l SoCMUE 
i aquest mateix grup. 
 
És realitzaran tres reunions anuals, en sistema de rotació en els diversos 
hospitals. 
En qualsevol moment és pot sol·licitar reunió extraordinària , prèvia aprovació 
de la majoria de participants del grup. 
 
 

NO HI HA CONFLICTES D’INTERÈS. 

 

PLA D’ACOLLIMENT DE NOUS MEMBRES: 

En aquest grup poden participar tots aquells membres professionals que 
desenvolupen la seva activitat assistencial , o part d’ella, en els serveis 
d’urgències de cirurgia i/o traumatologia i que son socis de la socmue  
 
Creació de  la documentació de benvinguda : 
 
Enquesta de formació, recerca, de grups de treball reduït... 

 

 

  



 ANNEX II:  

FORMACIÓ CONTINUADA PROPOSADA PEL PRIMER ANY DEL GdT CIR COT 

 

Es tracta de definir un model formatiu comú, contemplant diferents graus de 

coneixements i àmbits assistencials,  i difondre’l pels territoris on hagi membres del GdT 

que el liderin. D’aquesta manera es pot parlar d’edicions per Barcelona, Tarragona, 

Lleida o Girona. 

El cursos que voldríem acreditar serien en els següents àmbits formatius: 

● FORMACIÓ BREU EN ATENCIÓ AL PACIENT POLITRAUMÀTIC 

● CURSOS D’EMBENATS, CURES DE FERIDES I NAFRES, CREMADES 

I CURS- TALLER D’EMBENATS.  HOSPITAL DE MATARÓ OCTUBRE 2019 

● CURS BÀSIC DE SUTURES  

● CURS DE PRINCIPIS D’ANAL 

● ANALGESIA EN ELS PROCEDIMENTS A URGÈNCIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX III: 

 LÍNIES D’INVESTIGACIÓ PROPOSADA PEL GdT CIR COT SOCMUE 

 

Aquestes són les línies d’investigació proposades inicialment per l’organigrama del GdT.  

Hem d’assignar un referent per cada línia amb vocals i si es requereix referents externs que 

siguin experts del tema escollit.  

Aquestes línies no són definitives i han de ser valorades pels vocals del grup, ja sigui per 

acceptació, rebuig o correcció, o bé per assignació de noms i nous referents, valoració de 

possibles estudis multicèntrics així com la supervisió i valoració pels membres externs experts 

com a consultors.  Hauríem de posar data per tal d’aprovar les diferents assignacions 

 

� Traumatisme toràcic.  Valoració inicial a urgències per quina línia assistencial? 

Com millorar la detecció de fractures costals ? analgesia ? tractament inicial? 

� Maneig del TCE  urgències. Establir criteris uniformes de maneig i tractament.  

� HDA i HDB.  Establir guies i protocols d’actuació 

� Lumbàlgies. Estudi de les causes de la gran freqüentació al serveis d’urgències, unificar 

criteris d’actuació, crear circuits d’atenció directes. 

� Infecció de teixits tous.  Quan requereix tractament quirúrgic ? quan només amb 

antibioticoteràpia ev? Marcador de sepsis ?  

� Establir criteris d’observació dels pacient politraumàtics . marcadors de gravetat ? 

temps d’observació ? criteris d’alta o ingrés ?  

 
 
 

 

 

 

 

ANNEX IV: 



Detecció de necessitats formatives 

� Dades identificatives 

Cognoms, nom i e-mail: 

 

Títol/Especialitat: 

Unitat / Servei/ Hospital: 

 

Data: 

 

Identificació del problema 

Quin problema o dificultat del teu lloc de treball, relacionat amb l’assistència a pacients 
quirúrgics ( de COT i cirurgia),  pot tenir solució mitjançant accions formatives: 

 

 

Amb quines causes creus que tenen relació aquests problemes / dificultats: 

Coneixements teòrics   
□ 

Coneixements tècnics   
□ 

Aspectes d’actitud   
□ 

Habilitats    
□ 

Aspectes organitzatius□ 

Aspectes tecnològics   
□ 

Qualitat del servei   
□ 

Acreditació    
□ 

Investigació                    □ 

Altres (indicar quins): 

 
Proposta d’activitat formativa 



Ex: “Curs pràctic sobre embenats a urgències, 8 hores de taller teòric pràctic” 

 

1.- 

 

2.- 

 

3.- 

 

 
Comentaris 

 

 
 

 


