
Benvinguts a la Unitat Docent Multiprofessional  

d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital General de 

Granollers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unitat Docent Multiprofessional d'Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital de 

Granollers està acreditada per a la formació d'un metge especialista (MIR) i quatre 

infermeres especialistes (LLIRs) a l'any. 

Els professionals de la UDM d’Obstetrícia i Ginecologia treballem en equip per a donar 

una atenció integral a la dona en totes les etapes de la seva vida.  

El nostre Servei és referent en el camp de les urgències de ginecologia i en l'atenció 

obstètrica del Vallès Oriental.  



1- Professionals 

 

 Cap de l’Àrea Materno-Infantil:  

- Sra. Anna PAREJA MARTINEZ 

 

Tutor de Residents: (quatre places LLIR acreditades/any) 

- Sra. Margarida MANRESA LAMARCA mmanresa@fhag.es  
- Sra. Dolors GUIX LLISTUELA  dirpassirg.mn.ics@gencat.cat 

 

Llevadores:  

- Paula AMEZCUA LATORRE 

- Meritxell ANGELET HIDALGO 

- Montserrat  BACH MARTINEZ 

- Carmen BARRIONUEVO RAMÍREZ 

- Rosa CABEDO FERREIRO 

- Rocío CALVIÑO RIOS  

- Eugenia CANOVAS VALLECILLOS 
- Margalida COLLDEFORNS VIDAL 

- lluminada COUSIDO SANDOVAL 

- Sonia DIAZ GOMEZ 

- Xavi ESPADA TRESPALACIOS 

- Gabriella FERRIGO 
- Emilia GARCIA FERRE 

- María GONZALEZ HERNANDEZ 

- Olga GRACIA SALAZAR 

- Margarida MANRESA LAMARCA 

- Lourdes MASFERRER PUJADAS 
- Nuria NEBOT RODRIGO 

- Araceli NOVAL LLORACH 
- Gemma OLIVERA SANCHEZ 

- Cristina PALLE AYALA 

- Alba RODRIGUEZ BIOSCA 
- Eulalia ROYO ZORRAQUINO 

- Susana SANCHO ESTEBAN 

- María SENTI RUERA 

- Magdalena SITJES SITJES 

- Anna SOLE VALLS 

- Mª Victoria VEGA NARVAEZ 

- Mercedes VIGIL MAMANI 

- Anna VILA COROMINAS 

 

 

 

Secretària 

 

Dolors GARCÍA SANCHEZ  dgarcia@fhag.es  
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2-  Descripció del Servei 

 

Estructura de la Unitat Docent  

La durada de l’especialitat LLIR és de dos anys. 

La part teòrica del programa formatiu recollit al programa nacional de l'especialitat 

s'impartirà per l'organisme competent en matèria de formació sanitària 

especialitzada de la CCAA. 

La formació pràctica es distribuirà de la següent manera: entre el 60-70% de la 
formació clínica es realitzarà en atenció especialitzada i entre el 30-40% en ASSIR. 

L'horari que realitza la matrona en formació és en torns de 5 hores. 

 

●   Hospital de Granollers 

• Sala de parts 

El nostre centre disposa d’una àrea de parts específica amb 5 sales de 

dilatació, una d’elles amb banyera per analgèsia natural i 3 sales de parts. 

També disposem d’un quiròfan d’urgències per quan es requereix una cesària. 

 

Es disposa de protocol de part natural (segur i respectat). 

 

 

 

 

 

 

• Hospitalització:          nombre de llits: 33 

• CCEE Obstetrícia:   

- Consulta pre-part 

- Alt risc obstètric (ARO) 

- Ecografia obstètrica 

- Benestar fetal (TRF). 

 



●   ASSIR 

 ●   CCEE Obstetrícia:   

– Seguiment d’embaràs 

– Preparació al Naixement 

– Puerperis domiciliaris 

– Grup de recuperació postpart 

– Grups de suport de la lactància 

●   CCEE Ginecologia:    

– Menopausa 

– Planificació Familiar 

– Prevenció Càncer Cèrvix 

– Joves. 

 

  



3- Dades d’activitat de la Unitat Docent (dades del 

2018) 

 

• OBSTETRÍCIA HOSPITAL DE GRANOLLERS:   

– Hospitalització:        Nombre de llits: 33 

– Assistència al Part: 

• Part Natural.  

• Parts amb anestèsies loco-regionals (peridural/walking-
peridural). 

• Inducció al Part: Gestacions cronològicament perllongades i 

alt risc obstètric. 

• Quiròfan per cesàries dins del Bloc Obstètric. 

– Atenció Puerperi immediat i precoç. 

– Nombre de parts:          1385  

• Eutòcics:          66% 

• Parts naturals         15% 

– Nombre de parts assistits per llevadora o LLIR/any:       

– Hospital Amic dels Nens:                     ≥88% lactància materna l’alta 

 

 

 

• ASSIR:   

– Nombre primeres visites de gestació realitzades per llevadores: 2.677  

– Nombre visites consell reproductiu:      1989 

– Nombre de puerperis domiciliaris:        117 

– Nombre visites preventives de salut sexual:   11169 

– Nombre de grups d’educació per la maternitat/any:       77 

– Nombre de grups postpart/any:          36 

– Nombre de grups educatius sobre menopausa i climateri/any:       3  

 

 

 

 



4- Activitat docent i de recerca 

 

• Els residents d’Infermeria Obstètric-Ginecològica (LLIR) fan els seguents 
cursos del Programa de Formació Comú per a Residents:  

- Curs d’acollida 

- Curs de suport vital + DEA 

- Curs de gestió clínica i salut pública 

- Curs d’introducció a la recerca 

- Curs d’habilitats comunicatives 

- Curs de bioètica 

i específicament els cursos interns:  

- Curs RCP neonatal 

- Curs lactància materna 

- Curs de lesions perineals d’origen obstètric. 

 
 

• Calendari de sessions clíniques: 

Les sessions es realitzaran els 3r dimecres de cada mes a les 8:30 h. del matí. 

Calendari  Freqüència 

Distòcia d’espatlla Octubre 

Mètodes d’alleugerament del dolor intrapart Novembre 

Hemorràgia Postpart Desembre 

Control bioquímic del benestar fetal intrapart Gener 

Control cardiotocogràfic del benestar fetal intrapart Febrer 

Inducció al part Març 

Ruptura prematura de membranes a terme: diagnòstic Abril 

Ruptura Prematura de Membrana a terme: maneig Maig 

 

• Comitès i comissions 

Participació en comissions i comitès 

- Comissió de Lactància Materna 

- Comissió de Docència 

- Comissió de Mortalitat Perinatal (1-2 cops/any) 

- Comitè de la Unitat de Mama (dijous) 

 

• Línies de recerca 

– Part natural 

– Sòl Pelvià 

– Lactància materna 


