PORTES OBERTES PER A
FUTURS RESIDENTS
28 de març · 10 h.
Sala actes Hospital de
Girona Dr. Josep Trueta

Programa de la jornada de portes obertes
10.00 - 10.10h Benvinguda i presentació. Dra. Gloria Padura, directora Hospital Trueta.
10.10 - 10:40h Formació del resident de medicina al Trueta. Dra. Núria Masnou, presidenta Comissió Docència.
			
Formació del resident d’infermeria al Trueta. Sra. Carme Cortizo, presidenta de la Subcomissió
											 de Docència d’Infermeria Hospital.
			
Formació del resident a l’Atenció Primària. Dr. Ferran Cordon, president Unitat Docent
									
										

Places
ofertades a
l’Hospital Trueta:
29 MIR /
3 LLIR / 1 IIR

Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària.
Sra. Maria Herranz, pres. de la Subcomissió d’Infermeria.
10:40 - 11.10h Els tutors de la nostra unitat docent. Dr. Xavier Albert, tutor Cardiologia.										
			
						
Dr. Josep Gil, tutor de MFiC.
									
Sra. Agnès Magret, tutora d’infermeria Hospital Trueta.
Places
									
Sra. Dolors Boixés, tutora d’infermeria d’Atenció Primària.

11.10 - 11:40h Experiència dels residents. Laia Peries (R1 Digestiu), Laura Muntaner (R5 Cardiologia), Eduard Teixidó
			
								

11.40 - 12.15h
12:15 - 12:25h
12.30 - 13.30h
			

(R1 Oncologia mèdica ), Sara Obelleiro (R2 MFiC) , Clàudia Ausió
(R1 Infermeria pediàtrica) i Tànit del Mar Güell (R2 Infermera comunitària)

ofertades
d’atenció familiar
i comunitària
20 MIR / 4 IIR

Pausa-cafè
La vida d’un resident al servei d’urgències. Guillem Policarpo (R1 Medicina Interna) i Gerard Casas (R1 MFiC)
Trobada entre residents i futurs residents. Visita guiada a l’Hospital Universitari
de Girona Dr. Josep Trueta.

No us perdeu els programes formatius i les opinions dels nostres residents a
www.icsgirona.cat · www.hospitaltrueta.cat ·
@htrueta · @icsgirona

El Trueta, l’hospital de referència, i l’ICS Girona el
principal proveïdor de Salut d’atenció primària
L'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, gestionat per l’Institut Català de la Salut, és l’hospital terciari de referència de la
Regió Sanitària de Girona, amb una població de 800.000 habitants. Té la responsabilitat d’oferir assistència especialitzada a la comunitat. Al
Trueta conviuen altres empreses públiques –l’Institut Català d’Oncologia, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge,
el Banc de Sang i de Teixits i Emergències Mèdiques- amb les quals ens relacionem en el dia a dia assistencial.

69.000
urgències al
L’Hospital Trueta conforma la Gerència ICS Girona, juntament amb 27 Equips d’Atenció
Primària d’arreu de la Regió, essent al principal proveïdor de serveis de salut de
Trueta i 270.000
la Regió. Això ens permet ampliar el nostre àmbit relacional i treballar per millorar
a l’atenció
9.700
el continuum assistencial dels nostres pacients. Els Centres d’Atenció
primària
Primària acreditats per a fer docència són Can Gibert del Pla,
intervencions
Montilivi i Vilaroja, Taialà, Salt, Sarrià de Ter i Canet de Mar.
4 milions
quirúrgiques
11 quiròfans
de visites
majors
Des de l’any 2006 també treballem estretament amb l’empresa
i 142 gabinets
als EAP
pública Institut d’Assistència Sanitària, amb la qual ens uneix
437 llits, entre
una aliança estratègica amb l’objectiu comú de millorar
i consultes
l’atenció sanitària als ciutadans del nostre territori.
els quals 46 de
externes 18.200
15.500
crítics
i
39
de
246.000
altes
A part de l’assistència, la recerca és important per
tractaments
semicrítics
als nostres professionals, i formem part de l’Institut
visites
a hospital
34
CAP
d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI),
d’especialista
de dia
així com de l’Institut d’Investigació Jordi Gol
i 103
i Gorina, en el cas de l’atenció primària.
consultoris
locals

