
 

 

 

 

El Servei de Cirurgia Toràcica desenvolupa la seva activitat a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de 

Girona, per a la patologia quirúrgica toràcica programada i urgent de tota la Regió Sanitària Girona (excepte 

Alt Maresme), el que suposa una població d’uns 740.000 habitants, que representa més del 11% del total de 

habitants de Catalunya 

 

 

El Servei gestiona una planta d’hospitalització convencional, amb un nombre variable de llits segons neces-

sitats a la planta 4ªB, amb 380 ingressos de mitjana l’any i amb una estada mitjana de 3 dies. 

Disposa de deu sessions quirúrgiques al mes, realitzant-se unes 250 cirurgies programades (d’un total de 

600 cirurgies) de mitjana a l’any. Al Servei de Cirurgia Toràcica es realitzen tots els procediments quirúrgics 

i diagnòstics de l’especialitat tret del trasplantament pulmonar, i bàsicament es realitza el tractament, diag-

nòstic i estadificació de les neoplàsies malignes que afecten la cavitat toràcica. 

Disposem de 4 gabinets de consultes externes a la setmana, realitzant-se anualment unes 500 primeres 

visites i unes 1500 segones de mitjana. 

La cartera de serveis actual des servei de Cirurgia toràcica compren: 

CARCINOMA BRONCOGÈNIC: circuit ràpid de diagnòstic, estadificació (mediastinoscòpia, EBUS, videotoracoscò-

pia), tractament (cirurgia oberta o mínimament invasiva.), pal·liació:(videotoracoscòpia per pleuroesclerosi, col·locació 

de sistema de drenatge Pleur-ex®, broncoscòpia rígida (làser, col·locació endopròtesis). 

METÀSTASIS PULMONARS: diagnòstic i tractament (cirurgia oberta convencional o mínimament invasiva). 

PATOLOGIA DEL MEDIASTÍ: tumoral, congènita o infecciosa. Cirurgia del timoma. 

PATOLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: tumoral, correcció de deformitats congènites (pectus excavatum, pectus 

carinatum, sde de Poland), síndrome de l’estret toràcic superior, lesions del diafragma. 

PATOLOGIA PLEURAL: diagnòstic i tractament de lesions tumorals (decorticacions, biòpsies pleurals, reseccions 

tumorals,...), pneumotòrax (drenatge, resecció de bulles, pleuroesclerosi), embassaments pleurals i infeccions pleurals 

(drenatge (obert/tancat) 

TRAUMATISME TORÀCIC 

MALALTIA BULLOSA I EL MALALT EMFISEMATÓS 

PATOLOGIA DEL SIMPÀTIC TORÀCIC: simpatectomia per hiperhidrosi palmo axilar i rubor facial, infiltració de 

toxina botulínica 

PATOLOGIA TRAQUEOBRONQUIAL: tumoral i benigna (broncoscòpia rígida o flexible i biòpsies i tractament -

resecció traqueobronquial, broncoscòpia rígida +làser +/- col·locacióendopròtesis-) 

PATOLOGIA DEL TIROIDES: Resecció de golls endotoràcics 

COL·LABORACIÓ AMB ALTRES SERVEIS (bàsicament neurocirurgia, traumatologia i otorrinolaringología): expo-

sició de columna cervical, exposició de columna dorsal cures de traqueostoma. 

 

 

 

L’equip està composat per quatre cirurgians, amb una mitjana d’edat de 41,5 anys, i tot i que hi ha referents 

per a cada patologia, tots fem de tot, i actuem com a Servei, de tal manera que tots podem afrontar qualse-

vol patologia de l’àrea toràcica sense problemes. 

 

 

Els adjunts realitzen guàrdies localitzades 365 dies l’any. Els residents efectuen guàrdies presencials amb 

lliurança al dia següent. 

Servei de Cirurgia Toràcica 

DADES ASSISTENCIALS I CARTERA DE SERVEIS 

 

L’EQUIP   

 

LES GUÀRDIES 
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Durant el primer any de residència efectuarà dues guàrdies mèdiques en el servei d’Urgències de l’Hospital i 
entre dues i tres guàrdies de Cirurgia General. Durant la resta de la residència efectuarà entre quatre i cinc 
guàrdies de Cirurgia Toràcica  

 

 
 
El servei està acreditat per a la docència de postgrau per a la formació de residents de Cirurgia Toràcica des 
de l’any 2005. Es realitza la docència postgrau en cirurgia toràcica per als residents de Cirurgia General, 
UCI i Pneumologia, i fins fa un any, també als residents Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. 
 
Des del 2012 es col·labora amb la facultat de Medicina de la UdG en la formació pregrau. Es col·labora amb 
la Universitat de Girona en diversos Màsters i postgraus de l’àmbit de la salut, així com amb l’Agrupació de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona i la Societat Catalana de Cirurgia Toràcica en cursos formatius. 
 
 

 

Malgrat tractar-se d’un servei relativament petit, s’ha aconseguit en aquests anys la publicació de capítols 

de llibre, publicacions en revistes indexades, presentació de comunicacions i la realització d’una tesi docto-

ral i un màster. També es col·labora en diferents grups d’investigació de diferents societats científiques 

(SECT, SEPAR,…) 

 

 

 

 

Any de resi-
dència 

Rotació Durada Dispositiu on esrealitza 

R1 Cirurgia Toràcica 3 mesos Hospital Trueta 

 Cirurgia General 6 mes Hospital Trueta 

 Cirurgia Plàstica 3 mesos Hospital Trueta 

R2 Pneumologia 3 mesos Hospital Trueta 

 Anestèsia 2 mesos Hospital Trueta 

 Cirurgia Toràcica 7 mesos Hospital Trueta 

R3 Cirugia cardiovascular 4 mesos Hospital Trueta 

 Cirurgia Toràcica 8 mesos Hospital Reina Sofia (opcional) 

R4 Cirurgia Toràcica 9 mesos Hospital Trueta 

 Trasplantament  Pulmonar 3 mesos Hospital Trueta 

R5 Cirurgia Toràcica 12 mesos Hospital trueta 

LA DOCÈNCIA  

 

LA RECERCA 
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LA RECERCA 

 

ROTACIONS 

 

   CONTACTE        Telèfon Servei Cirurgia Toràcica: 972 940 294 
                             Tutora de Cirurgia Toràcica: Carmen Rodríguez   >   crodriguezg.girona.ics@gencat.cat 
                              4 planta Secció B Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta  

     Més informació: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762 
     http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/227 


