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                     Nota de premsa  
 

                      

S’ha publicat un llibre d’emergències en 
anestesiologia basat en la formació al Centre de 
Simulació de l’Hospital Arnau i la Universitat de 
Lleida 
 
Josep Maria Sistac, facultatiu especialista del Servei d’Anestesiologia i 
Reanimació de l’Hospital Arnau, és l’autor del llibre Emergencias en 
Anestesiología  
 
Des de la creació del Centre de Simulació de la Facultat de Medicina de la 

Universitat de Lleida, el Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital 

Arnau s’ha implicat de forma activa en la docència de grau i de postgrau, 

coordinada per Sistac 

 

Emergències en anestesiologia, casos clínics i guies d’actuació són l’eix principal 
del llibre de Josep Maria Sistac Emergencias en Anestesiología (publicat per 
l’Editorial Médica Panamericana), on es recull el treball exhaustiu realitzat per tots 
els professionals que han col·laborat en el Centre de Simulació per a la  formació 
de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. Aquestes col·laboracions, 
que provenen de l’Hospital Arnau i d’altres centres de l’Estat espanyol i 
llatinoamericans, han permès que actualment es disposi de més de cinquanta 
escenaris i situacions avançades que cobreixen pràcticament totes les 
circumstàncies emergents que es poden desenvolupar en els quiròfans, les àrees 
obstètriques o les unitats de reanimació. 
 

Alguns d’aquests escenaris són els que s’ofereixen al lector en aquest llibre, 

perquè pugui integrar-los en la seva formació i li serveixin d’ajuda per resoldre 

una situació emergent que pugui sorgir. 

 

El llibre s’estructura en dos àmbits. Per una banda els casos clínics i per l’altra els 

algoritmes d’actuació, que permeten al lector que disposa de temps efectuar el 

seu propi diagnòstic en la resolució del cas o, en cas contrari,  davant d’una 

emergència real, anar directament a l’algoritme d’actuació, on es desenvolupa 

d’una manera clara, esquematitzada, directa i senzilla, la pauta que s’aconsella 

per abordar i resoldre la situació amb èxit.  

 

Així mateix, aquesta publicació recull diferents casos clínics i protocols d’actuació, 

com ara emergències de via àrea, pulmó, maneig de la tensió arterial, arítmies, 

alteracions d’electròlits i metabòliques, gestació, anestèsia regional i altres casos 

de situacions crítiques.  



                                                                

Gabinet de Comunicació i Imatge 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 
bagusti.lleida.ics@gencat.cat 
973 705336 

A més, integra una secció sobre seguretat en el quiròfan, lideratge i models de 

programació de simulacions mèdiques.  

 

El llibre és molt útil tant per al personal mèdic en formació com per al personal 

adjunt i, també, per a professionals dels centres de simulació que vulguin treballar 

en la resolució de situacions crítiques en anestesiologia. Alhora, és també una 

guia que permet uniformar la docència en aquestes àrees.  
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