
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular, de l’Institut Català de la Salut, desenvolupa la seva activitat a 

l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i a l’Hospital de Santa Caterina de Salt. És un servei de 

referència per a tota la patologia vascular de la Regió Sanitària de Girona que suposa una població de 781.788 

habitants. 

 

 

El Servei gestiona 15 llits d’hospitalització a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Disposem d’un quiròfan 

amb arc portàtil motoritzat i d’una sala d’angiorradiologia. Pel que fa a l’atenció de pacients ambulatoris, tenim 

una àrea de consultes amb zona de cures i un Laboratori de diagnòstic vascular no invasiu amb claudicòmetre, 

doppler i Eco-doppler. 

 
 

 
 

 
El Servei està compost per 7 cirurgians vasculars, un internista de suport i un equip d’infermeria especialitzat 

en cures. És un equip jove on es fomenta el bon clima laboral i la col·laboració mútua. 

 
 

 
Realitzem guàrdies de cirurgia vascular localitzable els 365 dies/any. Les guàrdies dels residents són 

presencials: R1,sempre amb adjunt de presència, fa guàrdies d’urgències, cirurgia general i cirurgia vascular; 

R2-R5 de cirurgia vascular amb adjunt localitzable. Es fan 4-5 guàrdies al mes i sempre es lliuren. 

 
 

El Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular està acreditat per a la formació d’un especialista MIR d’ACV. També 

participem de forma activa en la docència de grau a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona així 

com en diferents cursos de tècniques endovasculars. 

 
 

 

 

El Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular col·labora en un grup de recerca amb el Servei de Neurologia 

vinculat a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) per a l’estudi de la patologia vascular cerebral. 

 

Els residents d’ACV participen anualment en el Congrés de la Societat Catalana d’Angiologia i Cirurgia Vas- 

cular i Endovascular, el congrés de la Sociedad Española de Cirugía Vascular, la cloenda de l’Acadèmia de 

Ciències Mèdiques de Girona i en reunions i congressos, tant nacionals com internacionals. 
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Any de  
residència 

Rotació Durada Dispositiu 
on es realitza 

R1 Angiologia I Cirurgia Vascular 3 mesos Hospital Trueta 

 Cirurgia General i Digestiva 4 mesos Hospital Trueta 

 Anestesiologia i Reanimació 2 mesos Hospital Trueta 

 Cirurgia Plàstica i Reparadora 2 mesos Hospital Trueta 

R2 Angiologia I Cirurgia Vascular 9 mesos Hospital Trueta 

 Radiologia Vascular 2 mesos Hospital Trueta 

R3 Cirurgia Toràcica 2 mesos Hospital Trueta 

 Angiologia I Cirurgia Vascular 9 mesos Hospital Trueta 

R4 Angiologia I Cirurgia Vascular 9 mesos Hospital Trueta 

 Cirurgia Cardíaca 2 mesos Hospital Trueta 

R5 Angiologia I Cirurgia Vascular 11 mesos* Hospital Trueta 

 
 

*Durant el darrer any de residència l’R5 té l’opció de fer una rotació externa d’un mes a l’hospital que triï. 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ROTACIONS 

www.hospitaltrueta.cat 

@htrueta 

@hospitaltrueta_icsgirona 

CONTACTE Telèfon Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular: 972940294 
 

Tutora: Patrícia Rodríguez → patriciarodriguez.girona.ics@gencat. 
cat 

Més informació: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762 

http://www.hospitaltrueta.cat/
http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762

