
Dilluns 28 d’octubre de 2013 

Benvolguts companys, 

Des de la seva creació l’any 2004, la Secció d’Avaluació Preoperatòria (SAP) de la 

SCARTD ha treballat per unificar criteris i pràctica preoperatòria. L’activitat d’aquesta 

secció ha estat molt fructífera ja que gràcies al treball conjunt d’especialistes de 

diferents hospitals han sorgit múltiples guies d’avaluació preoperatòria i diversos 

treballs que han estat publicats tan a congressos com a revistes nacionals com 

internacionals  

Seguint des d’aquest magnífic inici, es creu necessari ampliar l'àmbit d'acció de la 

secció, enfocant-la no només al preoperatori, sinó que també a l'intraoperatori i 

postoperatori. De fet, diverses de les guies que s'han derivat dels treballs dels diversos 

grups dins de la SAP ja contenen informació per a tot el procés perioperatori. 

 

Es per això que seguint aquesta filosofia, s’ha decidit canviar el nom de la secció per 

"SECCIÓ D'ACTUACIÓ PERIOPERATÒRIA", mantenint les mateixes sigles i 

així afavorir el reconeixement de la secció però deixant clar que no només es tractarà el 

període preoperatori. 

En l'actualitat, el concepte de Medicina Perioperatòria s'està imposant com a model 

d'atenció integral continuada des del preoperatori, durant l'intraoperatori i mantenint-se 

fins el postoperatori fins i tot després de l'alta. Un problema habitual en el pacient 

quirúrgic  és l'atenció fragmentada per part de diferents especialistes, donant-se sovint 

una falta de comunicació entre ells que pot contribuir a un increment de la  morbilitat. 

L'anestesiologia és una especialitat molt ben situada per a assumir aquest rol en la 

situació aguda. Per a que això sigui possible, cal que els anestesiòlegs siguin experts en 

el tractament del pacient des del preoperatori fins al postoperatori. A més, així el 



pacient es beneficiaria d'una atenció continuada. Seguint aquesta tendència, la SAP ha 

cregut convenient ampliar els objectius de la secció, passant del preoperatori al 

perioperatori, posant a l'abast eines de treball i recursos als especialistes que facilitin i 

millorin l'atenció dels pacients. 

La nova SAP abordaria tot el període perioperatori treballant en seccions, liderades per 

professionals de referència dins els seus camps de treball. Així, des dels grups de treball 

actuals (Obstetrícia, Pediatria, Estalvi de Sang, Recerca i Qualitat, Comunicació i 

Consentiment informat) es crearien noves seccions dirigides a patologia específica per 

reunir especialistes amb interessos afins.  

 

Les noves seccions proposades i els respectius coordinadors seran: 

 

 

Visita pre-operatòria Antonio Montero, Hospital Arnau de Vilanova, Lleida 

Anestèsia obstètrica Carmen Fernández, Hospital Clínic, Barcelona 

Anestèsia pediàtrica Belén De Jose María, Hospital Sant Joan de Déu 

Anestèsia pacient d'edat 

avançada 
Amelia Rojo   

Patologia cardiovascular Fina Galán, Hospital de Sant Pau, Barcelona 

Patologia respiratòria Amalia Alcón, Hospital Clínic, Barcelona 

Endocrí-metabòlic 

(obesitat) 
Lourdes Trillo, Hospital del Mar, Barcelona 

Nefro-urològic Conchita Monsalve, Hospital Clínic, Barcelona 

Neurociències Ricard Valero, Hospital Clínic, Barcelona 

Hematologia Marta Barquero, Hospital Parc Taulí, Sabadell 

Atenció postoperatori 

immediat 
Pendent de confirmar 

Dolor agut postoperatori Pendent de confirmar 



Seguint l'estructura de les seccions prèvies, es crearà un coordinador de cada grup de 

treball que dirigirà les tasques que es realitzin dins cada grup. Aquestes tasques 

inclourien: 

- Revisió i actualització dels continguts 

- Fragmentació de les guies actuals 

- Ampliació dels continguts (de preoperatori a perioperatori) 

- Presentació al congrés anual de la SCARTD 

- Publicació a la web de guies i recomanacions, en versions en català, castellà. 

- Síntesi de les recomanacions en tríptics 

 

Després del Dr. Castaño, el 2007 el Dr. Sergi Sabaté va assumir el lideratge de la SAP 

(Vicepresident) fins al moment actual i Anna Mases va ser la secretària. Per suggerència 

del Dr. Sabaté, es va acordar re-elegir aquests càrrecs i van ser escollits Pilar Sierra 

(Fundació Puigvert) com a Vicepresidenta i Ricard Navarro (Hospital Clínic Barcelona) 

com a Secretari. Les seves tasques inicials inclouran coordinar els canvis suggerits 

durant aquesta reunió, començant la re-estructuració dels grups. S'intentarà incentivar la 

publicació de guies a la pàgina web de la SCARTD i al congrés, entenent que 

eventualment aquestes poden acabar essent publicades a revistes mèdiques.  

 

Aprofitem la ocasió per animar a tots els membres de la SCARTD a participar en 

algun dels grups. Creiem que seria molt bo que cada hospital de Catalunya 

proposés membres per a formar part d’algun dels grups, ja que ha estat la 

col·laboració entre professionals de diferents centres el que més ha enriquit i 

potenciat la feina realitzada fins ara per la SAP. Per això, s’anima a tots els 

anestesiòlegs de Catalunya que s’uneixin a algun dels grups prèviament esmentats. 

Per fer-ho, només cal contactar amb la secció (psierraa@gmail.com, 

rnavarr1@clinic.ub.es). 

 

Des de la nova SAP, esperem que els nous canvis us semblin encertats i desitgem que 

us animeu a participar en alguna de les seccions. Per a qualsevol dubte, també podeu 

adreçar-vos a nosaltres durant el pròxim XI congrés de la SCARTD, el dijous 7 de 

Novembre a les 18:30 durant la taula rodona de la SAP, on tornarem a presentar la 

secció. Esperem la vostra assistència  

 



Atentament 

SECCIÓ D'ACTUACIÓ PERIOPERATÒRIA 


