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En els nostres centres podem oferir una formació avançada en l’àmbit assistencial, docent 
i de recerca, i al mateix temps integrada en el seu entorn. Actualment el Parc de Salut MAR 
té acreditades un total de 80 places de formació d’especialistes de 36 especialitats en 
ciències de la salut.

La interrelació amb un centre de recerca amb prestigi a nivell internacional, com és l’IMIM 
Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, garanteix una formació completa i 
integral dels nostres residents.

A més, hi ha la possibilitat de completar la formació en recerca en acabar l’especialitat, 
mitjançant l’Ajut de Recerca Jordi Gras per a Residents dels Hospitals del PSMAR (un any 
addicional remunerat per a desenvolupar un projecte de recerca-tesi doctoral).

La nostra oferta

IMIM
Edi�ci Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona
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Georgina Badosa
Edi�ci Hospital del Mar
Passeig Marítim, 25-29
08003 Barcelona
Tel.  93 248 37 14
e-mail: gbadosa@parcdesalutmar.cat

Jornada Portes Obertes
21 de març de 2018 
de 10.00 a 13.00h. 
Sala Josep Marull 
Campus Universitari Mar 
c/ Dr. Aiguader 80, 08003 Barcelona

Per a més informació, de caire general 
o referent a una especialitat en concret, 
podeu adreçar-vos a:
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Dades d’activitat 2016

Estructura

Nombre de treballadors
Nombre de llits

Nombre de quiròfans

2.805
1.036

17

Oferta de places del Parc de Salut Mar

1. Laboratori de Referència de Catalunya.
2.  Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD).
3. UDMFiC de Barcelona ciutat.
4. Unitat Docent MPiSP PSMAR, Universitat Pompeu Fabra (UPF), IMIM–Hospital del Mar,
 Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).
5.  UD Medicina del Treball “Mateu Or�la” UPF.

• Medicina Interna
• Medicina Preventiva i Salut 
 Pública4

• Medicina del Treball5
• Microbiologia i parasitologia1

• Nefrologia
• Neurocirurgia
• Neuro�siologia Clínica
• Neurologia
• Obstetrícia i Ginecologia
• Oftalmologia
• Oncologia Mèdica
• Oncologia Radioteràpica
• Pediatria
• Pneumologia
• Psicologia Clínica2

• Psiquiatria2

• Radiodiagnòstic
• Reumatologia
• Urologia

• Anàlisis Clíniques1

• Anatomia Patològica
• Anestesiologia i Reanimació
• Angiologia i Cirurgia Vascular
• Aparell Digestiu
• Cardiologia
• Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
• Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
• Dermatologia M.Q. i Venereologia
• Endocrinologia i Nutrició
• Farmàcia Hospitalària
• Farmacologia Clínica
• Geriatria
• Hematologia i Hemoteràpia
• Infermeria Obstètric-ginecològica
• Infermeria Salut Mental2
• Medicina Familiar i Comunitària3

• Medicina Física i Rehabilitació
• Medicina Intensiva

Activitat de Recerca
CIBER ISCIII

RETICS
Nombre de projectes en actiu 

ISCIII / MINECO
SGR / AGAUR

UE
IMI

Projectes d’altres
agències de recerca

Assaigs clínics  

11
16

105
31
8
2

82
145

Activitat Assistencial

Altes
Consultes Externes

Urgències
Intervencions quirúrgiques

Sessions Hospital de dia

35.571
634.542
133.300

15.209
61.123

Hospital del Mar, Hospital de l’Esperança, 
Centre Fòrum i Centre Dr. Emili Mira

A més, el PSMAR compta amb un important centre de recerca, l’Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM), dedicat a la recerca biomèdica i sanitària, i responsable 
d’aglutinar l’activitat cientí�ca dels professionals del PSMAR. L’IMIM, recentment acreditat 
com a Institut de Recerca Sanitària per l’ISCIII està organitzat en cinc grans programes de 
recerca que agrupen a seixanta grups de recerca de caràcter multidisciplinar. La recerca 
s’organitza al voltant dels següents eixos temàtics: càncer, epidemiologia i salut pública, 
processos in�amatòris i cardiovasculars i informàtica biomèdica.

La formació i la docència són els altres pilars institucionals que acompanyen les funcions 
assistencials i de recerca. En aquest context destaquen els estudis de Medicina, que fruit 
dels acords amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), conformen un innovador model interuniversitari, adscrit a l’espai europeu d’educació 
superior. La docència universitària gaudeix de més de 30 anys d’expertesa i es concreta en 
els estudis de Medicina (UAB-UPF), els de Biologia Humana (UPF), els d’Enginyeria Biomèdi-
ca (UPF), els de Bioinformàtica (UPF-UB-UPC), els de Fisioteràpia (UAB) i els d'Infermeria de 
l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (centre adscrit a la UPF).

El Parc de Salut MAR és una organització integral de serveis que conformen un gran parc de 
salut en el litoral de Barcelona, on es concentra un dels pols més dinàmics de coneixement 
assistencial, docent i de recerca de la ciutat. L’element característic i al mateix temps diferen-
ciador d’altres institucions sanitàries del seu entorn, és la diversitat de la seva cartera de 
serveis i la seva articulació en una xarxa experta i activa per processos i nivells assistencials, 
de docència i de recerca:

• Hospital del Mar, hospital general d’especialitats.
• Hospital de l’Esperança, hospital amb dues grans línies: 

Oftalmologia i Aparell Locomotor.
• Centre Fòrum, centre sociosanitari (convalescència, llarga estada, pal·liatius i subaguts), 

unitat de subaguts de salut mental, patologia dual i alta dependència psiquiàtrica.
• CUAP Peracamps.
• Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí.
• Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD): Hospital del Mar, Centre Fòrum, Centre 

Dr. Emili Mira, Centres d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS) i Centres 
de Salut Mental (CSM).

Introducció


