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El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de Girona Doctor Josep Trueta dona atenció ginecològica 

i obstètrica com a hospital de proximitat a la població de les comarques del Gironès i Pla de l'Estany (uns 

160.000 habitants) i és el servei de referència de la Regió Sanitària de Girona (uns 750.000 habitants) per a 

tota la patologia de la nostra especialitat, especialment per l'obstetrícia i els parts d'alt risc, la oncologia 

ginecològica i mamària i les tècniques de reproducció assistida. 

 

Atenem anualment aproximadament 1.300 parts, dels quals més de la meitat són d'alt o molt alt risc, fem 

uns 100 cicles FIV, som l'únic centre de la Regió Sanitaria de Girona autoritzat per tractar el càncer d'ovari i 

per fer tractament amb radioteràpia intraoperatòria en càncer de mama. La nostra Unitat de mama està 

acreditada per la Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària. 

 

El nostre servei adopta pràctiques que protegeixen, promouen i donen suport a la lactància materna 

exclusiva des del naixement (acreditació IHAN). 

 

El Servei gestiona una planta d’hospitalització a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, una sala de parts i 

una àrea d’atenció d’urgències. Disposem de 5 consultes externes totes elles equipades amb ecògraf, i de 

dues sessions setmanals del dispositiu hospitalari de les unitats funcionals oncològiques. A quiròfans 

disposem de robot Da Vinci Xi, i de torres de laparoscòpia 3D HD, a més radioteràpia intraoperatòria. A 

l'ASSIR tenim, a més dels consultoris necessaris per l'assistència, un gabinet per fer histeroscòpies i 

conitzacions. 

 
 

 

 
El Servei està composat per un equip multidisciplinari de ginecòlegs i obstetres (23), psicòlegs (1), 

llevadores (25), d’infermeria especialitzada (14) i TCAIs (16). És un equip jove amb una edat mitjana de 41 

anys on es fomenta el bon clima laboral i la col·laboració mútua. 

 
S’organitza en unitats funcionals especialitzades que donen cobertura tan a l'hospital com a l’ASSIR: 

obstetrícia alt risc, ginecologia general amb una unitat específica d'endometriosi, ginecologia oncològica, 

patologia mamària, patologia cervical, patologia endometrial, patologia annexial, patologia del sòl pelvià i 

reproducció.). 

 

 
Les guàrdies de ginecologia i obstetrícia estan cobertes per 2 adjunts i un resident. Els residents realitzen 

de mitjana 4-5 guàrdies al mes i es lliuren sempre. 

 

La Unitat Docent Multiprofessional de Ginecologia i Obstetrícia està acreditada per a la formació de 2 MIR i 

4 LLIR. També participa de forma activa en la docència de grau a la Facultat de Medicina de la UDG. 

Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia 

www.hospitaltrueta.cat 
@htrueta Salut / 

http://www.hospitaltrueta.cat/


CRONOGRAMA DE ROTACIONS 

 

 

El Servei de Ginecologia té grups de recerca vinculats a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIB- 

GI). Participem en nombrosos assaigs clínics i projectes d’investigació competitius tant nacionals com inter- 

nacionals. 

Els residents de Ginecologia participen anualment a diferents congressos, on habitualment presenten algun 

treball científic, i a cursos que tenen estipulats per any de residència. 

També es potencia les rotacions externes a l’estranger en els diferents àmbits que pugui estar interessat el 

resident 

 

 
Any Rotació Durada Dispositiu on es realitza 

R1 Servei d’urgències generals 2 mesos Hospital Trueta 

 Ecografia obstètrica primer nivell 1 mes Hospital Trueta 

 Sala de parts i urgències de ginecologia i obstetrícia 6 mesos Hospital Trueta 

 ASSIR 3 mesos Centre d’Especialitats Güell 

R2 Sala de parts i urgències de ginecologia i obstetrícia 4 mesos Hospital Trueta 

 Obstetrícia d’alt risc (ecografia obstètrica 1r i 2n nivell) 4 mesos Hospital Trueta 

 Unitat de ginecologia orgànica benigna 4 mesos Centre d’Especialitats Güell - 
Trueta 

 Sala de parts i urgències de ginecologia i obstetrícia 1 mesos Hospital Trueta 

 Obstetrícia d’alt risc (ecografia obstètrica 1r i 2n nivell) 2 mesos Hospital Trueta 

R3 Unitat de ginecologia-sòl pelvià 4 mesos Hospital Trueta 

 Unitat de patologia mamària 3 mesos Hospital Trueta 

 Servei de Cirurgia Plàstica 1 mes Hospital Trueta 

 Servei d’Urologia 1 mes Hospital Trueta 

R4 Obstetrícia d’alt risc (eco. Obst.1r i 2n nivell)- 
endocrinologia 

2 mesos Hospital Trueta 

 Unitat de ginecologia orgànica benigna 2 mesos Hospital Trueta 

 Unitat de ginecologia oncològica 3 mesos Hospital Trueta 

 Unitat d’esterilitat i ginecologia funcional 2 mesos Hospital Trueta 

 Ecografia obstètrica de tercer nivell 1 mes Hospital Vall Hebron 

 Rotació lliure 2 mesos A escollir per resident 

 
 

 
CONTACTE 

 

Telèfon Servei de Ginecologia I Obstetrícia: 972 940 235 
Tutors: Dra. Eva López > elopez.girona.ics@gencat.cat 

Dra. Ester Vila > evilaca.girona.ics@gencat.cat 
Més informació: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762 

http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/272 
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