
L’inici de l’activitat de Cirurgia Cardíaca a la sanitat pública està íntima-
ment relacionat amb la figura del Dr. Oriol Bonnín. Gràcies al seu lideratge 
i acompanyat d’un excel·lent equip de professionals altament qualificats, 
posà les bases de l’atenció a les persones amb malalties cardiovasculars a 
les Illes Balears. La seva posada en marxa representà un canvi qualitatiu 
molt important per a la Comunitat Autònoma i per a Son Dureta, tant 
per l’augment de la complexitat atesa, com per la dinàmica que generà en 
l’Organització. Va ser, sens dubte, un estímul per al desenvolupament de 
noves prestacions quirúrgiques i de les cures crítiques. 

Des del començament de la seva activitat, el Servei de Cirurgia Cardíaca 
és el de referència de les Illes Balears per a l’atenció de la patologia quirúrgica cardíaca i de 
grans vasos. La seva missió és proporcionar una assistència integral d’alta qualitat a les persones 
amb malalties cardiovasculars, que és l’eix fonamental sobre el que pivota tota l’atenció. Totes 
les tasques assistencials, docents i de recerca estan orientades a millorar la qualitat en la seva 
atenció. A més, el Servei destaca per l’avaluació constant, exhaustiva i crítica dels resultats, en 
la cerca de l’excel·lència en la qualitat assistencial, la qual cosa l’ha convertit en un centre de 
referència nacional i internacional en diferents procediments quirúrgics. 

Aquesta aposta decidida en la recerca de la millora contínua ha suposat l’obtenció del prestigiós 
«Premios TOP 20» a l’Àrea del Cor en els anys 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2020, 
com a reconeixement dels resultats quirúrgics i de la baixa taxa de complicacions.  

Més enllà de la nostra Comunitat Autònoma, el Servei és referent en la reparació valvular. No 
en va, s’han organitzat 38 cursos de formació des de l’any 2003, en els quals s’han format més 
de 400 professionals d’Espanya i de fora de les nostres fronteres, entre cirurgians, cardiòlegs i 
anestesiòlegs.  

A més, en els darreres anys, s’ha fet un pas endavant amb la implantació de nous programes, 
amb la col·laboració d’altre serveis de l’Hospital i també d’altres gerències territorials. Alguns 
exemples d’aquest fet són el Programa d’Assistència circulatòria amb l’implant de la primera 
ECMO o el Programa d’Assistència ventricular a llarg termini (2020), que es posà en marxa 
coincidint amb els pitjors moments de la pandèmia de la COVID-19. 

José I. Sáez de Ibarra Sánchez 
Cap del Servei  de Cirurgia Cardíaca

FACULTATIUS

J. Oriol Bonnín Gubianas
Cap del Servei (emèrit)

José I. Sáez de Ibarra Sánchez 
Cap del Servei  

Ramón Ll. Barril Baixeras 
Fernando Enríquez Palma
Delfina Fletcher Sanfeliu
Rubén Tarrío Fernández
Daniel Padrol Bagés
Guillermo Ventosa Fernández
Laura Vidal Bonet
Facultatius

SUPERVISORES D’INFERMERIA

Manuela Botella Martínez
Supervisora de l’Àrea Quirúrgica 

Celia Sánchez Calvin
Supervisora de l’Àrea de P. Crítics

M. José Arévalo Rubert
Supervisora d’Hospitalització

M. José Llabrés Caballero
Supervisora de Consultes Externes 

Verónica Lacal Jiménez
Supervisora del Bloc F

CIRURGIA CARDÍACA 
SON DURETA - SON ESPASES

20
a ny s

COL·LABORADORS DE SERVEIS

Vicente Peral Disdier
Cap del Servei de Cardiologia

Carlos Fernánez Palomeque
Cap de secció de Cardiologia

Fernando Barturen Fernández 
Cap del S. d’Anestesiologia i Reanimació

Matías Sastre Nadal
Facultatiu del S. d’Anestesiologia i Reanimació 

Julio Velasco Roca
Cap del Servei de Medicina Intensiva

Maria Riera Sagrera
Cap de secció de Medicina Intensiva

DIRECCIÓ

Josep Pomar Reynés
Director gerent

Carmen Sanclamente Ansó
Directora mèdica

Juan Manuel Gavala Arjona
Director d’infermeria

José Lladó Iglesias
Director de gestió

Marta de la Cruz Ruiz
Coordinadora mèdica de l’Àrea Quirúrgica



Organització del congrés internacional The Balearic islands 3r International Symposium i 
convocatòria i lliurament del Premi Oriol Bonnín 

Primer implant extrahospitalari i trasllat d’un pacient en ECMO d’Eivissa a Barcelona

Inici del programa de formació especialitzada en Cirurgia Cardíaca a Son Espases 

Organització del I Curs d’Ecocardiografia Transesofàgica intraoperatòria i perioperatòria 

Posada en marxa del Programa Multidisciplinari d’Extracció de Dispositius endocavitaris 

Organització del I Curs Son Espases - Clínic Barcelona en reparació valvular aòrtica amb 
autoplàstia interna 

Primer ECMO en plena pandèmia de la COVID-19 

Realització de la primera assistència ventricular definitiva  

Posada en marxa del Programa de reparació mitral mitjançant implant de cordes apicals 
per minitoracotomia. Primer Harpoon a Espanya

Primer implant d’anells interns de reparació aòrtica bicúspides a Espanya

2021: Organització del XIV Curs d’Antibioteràpia: Endocarditis i Altres Infeccions Endo-
vasculars. 

2021: Inici del Programa d’Ablació de la Fibril·lació Auricular per Toracoscòpia  2009• 2010• 2011• 2013• 2014• 2015• 2016 • 2020 
Ha estat reconegut amb el Premis TOP 20 a l’Àrea del Cor, 
juntament amb el Servei de Cardiologia.
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Inici de l’activitat del Servei de Cirurgia Cardíaca a l’Hospital Universitari Son Dureta de 
la mà del Dr. Oriol Bonnín

Organització del congrés internacional The Balearic islands First International Symposium 
on Cardiac Surgery and mitral valve repair  

Primera reparació mitral valvular amb anells Geoform a Espanya 

Organització del Curs Nacional de Residents en Cirugía Cardiovascular de la Societat 
Espanyola de Cirurgia Cardiovascular i Endovascular (SECCE)

Incorporació de la primera facultativa adjunta al Servei

Primera reparació mitral valvular amb anells IMR a Espanya

Inici de l’activitat assistencial a l’Hospital Universitari Son Espases 

Organització del congrés internacional The Balearic islands 2nd International Symposium on 
Cardiac Surgery 

Realització de la primera tècnica d’oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO) a les 
Illes Balears
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10.200 procediments de 
cirurgia cardíaca, dels quals 

9.460 han estat  
procediments majors

3.258 cirurgies coronàries
3.142 cirurgies combinades
2.431 cirurgies valvulars
   629 cirurgies d’aorta toràcica

58 diapositius d’oxigenació per membrana extracorpòria  (ECMO)
5 dispositius col·locats d’assistencia ventricular esquerra per a 
pacients amb insuficiència cardíaca 


