
 

 

Servei de Cardiologia 
 
 
El Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ha experimentat 

un creixement exponencial en els darrers anys, situant-se en molts aspectes entre els primers 

hospitals catalans. A més d’atendre tota la patologia bàsica de la ciutat, és centre de referència 

per a la patologia cardiològica urgent i complexa per als 800.000 habitants de la Regió Sanitària 

de Girona. 

 

LES INSTAL·LACIONS I L’EQUIPAMENT 

 

El servei disposa d’una planta d’hospitalització de 36 llits, una Unitat de Semicrítics de 4 llits i una 

Unitat de Cures Intensives Cardiològiques de 8 llits. A més, disposa d’una Unitat d’imatge 

cardíaca avançada, una Unitat d’hemodinàmica cardíaca i una Unitat d’Arrítmies dotades amb 

tecnologia d’última generació. Quan a l’atenció ambulatòria, disposa de: Unitat d’insuficiència 

cardíaca, Unitat de cardiopaties familiars, Unitat de cardiopaties congènites de l’adult i consulta de 

cardio-oncologia, així com d’una Unitat de rehabilitació cardíaca ubicada a l’Hospital de Santa 

Caterina (Salt). 

 

L’EQUIP 

 

Al Servei de Cardiologia està format pels professionals dels Hospitals Trueta i Santa Caterina, un 

total de 33 metges adjunts dedicats a cada un dels àmbits de la cardiologia (cardiologia clínica, 

cures crítiques, hemodinàmica, electrofisiologia, imatge, insuficiència cardíaca, cardiopaties 

familiars, rehabilitació cardíaca, cardio-oncologia, cardiopaties congènites…), així com dos 

residents per any i professionals d’infermeria altament especialitzada. 

 

LES GUÀRDIES 

 

L’hospital disposa d’un equip de guàrdia presencial format per un metge adjunt i un resident (de 

segon a cinquè any) els 365 dies de l’any. L’horari de guàrdia és de 15:00 h. a 8:00 hh entre 

setmana i de 9:00 h. a 9:00 h. els dies festius. També hi ha sempre una guàrdia localitzable 

d’Hemodinàmica per a l’atenció urgent a l’infart. Els residents fan 4 guàrdies al mes (3 laborables i 

1 festiu), que sempre es lliuren. Durant el primer any de residència es fan 4 guàrdies: 3 a 

urgències i 1 a cardiologia (acompanyant un equip habitual d’un adjunt i un resident). 

 

LA DOCÈNCIA 

 

El Servei de Cardiologia està acreditat per a la formació de 2 especialistes MIR a l’any. També 

participa de forma activa en la docència a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. 

 

Pel que fa a la formació continuada, cada setmana hi ha tres sessions internes del Servei amb les 

que els residents col·laboren des del primer any. Des del Servei es facilita l’assistència a múltiples 

cursos de diferents temàtiques durant la residència i s’ajuda al resident a participar activament en 

les principals reunions i congressos nacionals i internacionals de l’especialitat. 

 



 

 

 LA RECERCA  

 

El servei de Cardiologia té grups de recerca vinculats a l’Institut d’Investigació Biomèdica de 

Girona (IDIBGI) i treballa activament en diferents àmbits: pacient crític, mort sobtada, genètica 

cardiovascular, imatge cardíaca avançada, insuficiència cardíaca, electrofisiologia… Diversos dels 

seus professionals col·laboren amb grups de recerca reconeguts internacionalment i han publicat 

en revistes de primer quartil. 

 

CRONOGRAMA DE ROTACIONS 

 

 ANY DE    

RESIDÈNCIA 

         ROTACIÓ  DURADA  DISPOSITIU ON 

ES REALITZA 

  Medicina Interna  3 mesos  Hospital Trueta 

  Neurologia  1 mes  Hospital Trueta 

  Urgències  1 mes  Hospital Trueta 

  Pneumologia  2 mesos  Hospital Trueta 

R1  Nefrologia  1 mes  Hospital Trueta 

  Endocrinologia  1 mes  Hospital Trueta 

  Medicina Familiar i Comunitària  1 mes  Hospital Trueta 

  Planta Cardiologia  1 mes  Hospital Trueta 

  Planta Cardiologia  5 mesos  Hospital Trueta 

R2  Unitat de Rehabilitació Cardíaca  1 mes  Hospital St. Caterina 

 Unitat d’imatge cardíaca  6 mesos  Hospital Trueta 

 Medicina Nuclear i Proves d’Esforç  3 mesos  Hospital Trueta 

R3  Medicina Intensiva  2 mesos  Hospital Trueta 

  Unitat Coronària i Semicrítics  5 mesos  Hospital Trueta 

  Insuficiència Cardíaca avançada i  

 trasplantament 

 1 mes  Lliure elecció 

  Electrofisiologia  4 mesos  Hospital Trueta 

R4  Cirurgia cardíaca  1 mes  Hospital Trueta 

  Hemodinàmica  6 mesos  Hospital Trueta 

  Rotació lliure  4 mesos  Hospital Trueta 

  Planta Cardiologia  2 mesos  Hospital Trueta 

R5  Unitat Coronària  2 mesos  Hospital Trueta 

  Consulta Externa  1 mes  Hospital Trueta 

  Pediatria i Cardiopaties  2 mesos  Hospital Trueta 

 

 
  

CONTACTE 
  Telèfon:  972 94 02 86 Correu electrònic: cardio.girona.ics@gencat.cat 
  

Cap de Servei: Ramon Brugada > rbrugada.girona.ics@gencat.cat    

   Tutors: Daniel Rivero > driveroc.girona.ics@gencat.cat 

    Coloma Tirón > ctiron.girona.ics@gencat.cat 

   Resident: Raúl Ramos > rramosp.girona.ics@gencat.cat 

www.hospitaltrueta.cat 

@htrueta 

@hospitaltrueta_icsgirona 
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