
 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Servei d’Otorrinolaringologia (ORL) desenvolupa la seva activitat a l’Hospital Universitari de Girona Doc- 
tor Josep Trueta, a l’Hospital Santa Caterina de Salt i al Centre d’Especialitats Mèdiques Güell en horari de 
jornada partida. 

 

És el servei de referència de tota la patologia ORL urgent i d’alta complexitat de la Regió Sanitària de Giro- 
na (excepte la zona de l’Alt Maresme), el que suposa una població de 734.583 habitants. 

 
 

El Servei, ubicat a l’ Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, gestiona una planta d’hospitalització, amb llits 
convencionals i habitacions individuals per a pacients oncològics. Disposa d’un gabinet de vídeo-endoscòpia 
intervencionista, un altre per atenció de les urgències   i despatxos de consultes externes per la Unitat de Cap 
i Coll oncològica. 

 
També disposa de 2 consultes a l’Hospital de Salt equipades, i amb cabina d’audiometria, i, al Centre 
d’Especialitats Mèdiques Güell, disposa d’una planta amb 4 consultoris, cabina d’audiometria, prova vesti- 
bular HIT, i vídeo-laringo-estroboscòpia. 

 

Realitza les intervencions quirúrgiques, segons complexitat, als centres hospitalaris mencionats, als quals 
sumem 2 centres privats concertats: Clínica Girona i Clínica Salus Infirmorum, de Banyoles, disposant d’uns 
30 quiròfans mensuals. 

 
 

 
El Servei està integrat per un Cap de Servei que coordina un equip d’11 especialistes i que realitza ORL 
general, però que alhora, està dividit per seccions: Rinologia, Cap i Coll, Oto-neurologia, Foniatria, i ORL 
infantil. La Secció de Cap i Coll, ubicada exclusivament a l’Hospital Dr. Josep Trueta, està integrada a la Unitat 

Multidisciplinar Oncològica de Cap i Coll per estudi i tractament de la patologia Oncològica. 
 

 

 
Es realitzen guàrdies localitzades de 2 especialistes d’ ORL des de les 15 hores fins les 8 hores de 
l’endemà durant tot l’any. Les guàrdies de residents són presencials: R1 a urgències, R2-R4 d’ORL, amb 
adjunt localitzable. Es realitzen 4-5 guàrdies al mes amb un festiu inclòs i sempre es lliuren. 

 
 

 

 
 

 
El servei d’ORL està acreditat per a la formació d’ 1 especialista MIR. Participa de forma activa amb 4 espe- 
cialistes en la docència de Grau a la Facultat de Medicina de Girona (UdG) i a la Facultat d’Infermeria, així 
com a diferents programes de postgrau i màsters. 
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El Servei ORL està vinculat pel seus membres a la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears i 
té contacte directe amb la Sociedad Española de ORL i Cirugia de Cabeza y Cuello, participant deforma activa 
en els seus programes Formació Continuada i assistint al seus Cursos i Congressos anuals. 

 
 
 
 

 

 
Any de 

residència 

Rotació Durada Dispositiu on es realitza 

R1 Planta i Urgències matí 5 mesos Hospital Trueta 

 Servei de Cirurgia General/Pediàtrica 1 mes Hospital Trueta 

 Secció de Rinologia 5 mesos CE Güell 

R2 Secció de Cap i Coll 5 mesos Hospital Trueta 

 Unitat de Coll de Cirurgia General 1 mes Hospital Trueta 

 Secció d’Otologia 5 mesos CE Güell 

R3 Secció de Rinologia 5 mesos CE Güell 

 Unitat de Rinologia avançada 1 mes H. Clínic de Barcelona 

 Secció de Cap i Coll- oncològica 5 mesos Hospital Trueta 

R4 Secció d’Otologia 5 mesos CE Güell 

 Unitat d’Otologia avançada 1 mes H. Germans Trias i Pujol 

 Miscel·lània- consultori propi 5 mesos CE Güell 

 
 
 

 

LA RECERCA 
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CRONOGRAMA DE ROTACIONS 

CONTACTE Telèfon Servei ORL 972940200 Extensió: 2659 

Tutor: Ignasi Sambola >isambola.girona.ics@gencat.cat 

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