
Benvingut al Servei d’Oftalmologia de l’Hospital 

General de Granollers 

 

 

 

L’Hospital de Granollers dóna cobertura a una població de referència de 443.000 

habitants, fet que comporta una població suficient per poder desenvolupar les 

subespecialitats de l’Oftalmologia tant en la vessant mèdica com quirúrgica. 

 

El Servei d’ Oftalmologia està organitzat per subespecialitats: 

• Oftalmologia General 

• Retina 

• Glaucoma 

• Superfície Ocular i còrnia 

• Oculoplàstica 

• Oftalmologia Pediàtrica  

• Urgències oftalmològiques 



1- Professionals  

 

 

 

Cap de Servei:  

- Dra. Mercè GUARRO MIRALLES 

  

Tutor de Residents: (un resident per any) 

- Dra. Laura SARAROLS RAMSAY 

 

Adjunts:  

- Dr. Karim Olivier BAÑON PERARD 

- Dra. Montserrat BAUSILI PORTABELLA 

- Dr. Victor Sergio EGUIZA RUBI 

- Dr. José Miguel ESPINOSA SALDAÑA 

- Dra. Andrea GONZALEZ VENTOSA 

- Dr. Edgar SOLORZANO GUILLÉN 

- Dr. Gabriel Jaime LONDOÑO ROJAS 

- Dr. Pablo MANZANO CANOVAS 

- Dr. Javier MORENO SANZ 

- Dr. Maximiliano OLIVERA 

- Dr. Juan Carlos SANCHEZ ESPAÑA   

- Dr. Joel SUAREZ JAUREGUI 

 

 

Optometristes:  

 

- Sr. Juan Carlos DIAZ SERRANO 

- Sra. Elena LÓPEZ GARCÍA 

- Sr. Albert MARTÍNEZ NAVARRO 

- Sr. Cristian SANJUAN BALDOVI 

- Sra. Marta TUSQUELLAS SANCHEZ 

  

 

 

 

Secretària:  

 
- Sra. Rosa TORRES MIRALLES  rtorras@fhag.es  

 

 

 

 

 

mailto:rtorras@fhag.es


 

2- Dades d’activitat assistencial (dades de 2018) 

 

 

– Nombre de visites CCEE:                                                               37.426                                                             

             Primeres visites:                                                                8.481 

             Successives:                                                                     28.94 

 

– Nombre de visites a  Urgències:                                                       7.038 

– Nombre d’intervencions quirúrgiques majors/any:                             2.469 

– Nombre d’intervencions de cirurgia menor:                                          283 

– Nombre de procediments làser:                                                           750 

– Nombre de procediments intravitris:                                                  1800 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

3- Activitat docent i de recerca 

 

• Els residents del Servei d’Oftalmologia fan els cursos del Programa de 
Formació Comú per a Residents. 

 

• Sessions clíniques del Servei: 

 

• Sessions Clíniques per a Residents: 

 

De forma quinzenal. 

Organitzades pel tutor de residents. 

 

 En totes les sessions, tots els residents presentaran una sessió clínica amb 

 casos clínics o revisions bibliogràfiques. 

 

• Sessions Generals del Servei: 

 

Un matí al mes, de 8-14 hores. 

Obligatòries per als residents i per a tots els integrants del servei 

d'Oftalmologia i Optometria. 

 

 

 

• Línies de recerca: 

 S'estimularà la participació del metge resident en algun dels projectes de 

 recerca que s'estiguin duent a terme en el Servei d'Oftalmologia durant els 

 seus anys de residència.  

 Es fomenta iniciar els cursos de postgrau abans de finalitzar els quatre 

 anys de residència (suficiència investigadora i tesi doctoral). 

 

Participació activa en diferents assaigs clínics multicèntrics (Retina / 
Glaucoma / Superfície Ocular / Cirurgia de cataractes) 

– Línia de recerca pròpia en l’aplicació de la telemedicina 

– Presentacions orals i en panel a diferents congressos nacionals i 
internacionals. 

 

• Guàrdies: 

Els Residents d’Oftalmologia fan guàrdies de presència física, sota supervisió 

dels adjunts, distribuïdes de la següent manera:  

- Urgències de tarda a l'Hospital de Granollers: mòduls de 6 hores (de 15-

21 h). 

 

- Guàrdies de 15 i 24 hores a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

de Badalona (Unitat docent associada). 
 


