
 

 

La Cirurgia Plàstica i Reparadora presta un servei d'àmbit territorial, és a dir, el seu àmbit d'actuació 
no és només l'Hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta sinó també l'Hospital Santa Caterina 
de Salt, l'Hospital de Palamós, l’Hospital de Figueres i l'Hospital d'Olot. 

La Cirurgia Plàstica és una especialitat quirúrgica que s'ocupa de la correcció de tot procés congènit, 
adquirit, tumoral o simplement involutiu, que necessiti reparació o reposició, o que afecta a la forma 
i/o funció corporal. Les seves tècniques estan basades en el trasplantament i la mobilització dels 
teixits mitjançant empelts i penjalls o amb implants de material inert.  

La Cirurgia plàstica reparadora procura restaurar o millorar la funció i l'aspecte físic en les lesiones 
degudes a accidentes i cremades, a malalties i tumors de la pell i teixits de sostén i en anomalies 
congènites, principalment de cara, mans, mames, genitals, etc. 

 

 

 

Consultes externes: 2 consultes, 4 dies a la setmana, amb una sala específica de cures. 
Planta: Passi diari de planta (5ªB) amb un total de 15 llits per a cirurgia programada. 
Urgències: de dilluns a divendres de 8 a 15 h segons necessitat. 
Quiròfan:  

- 1 quiròfan general amb activitat 3-5 dies a la setmana. 
- 1 quiròfan CMA amb cirurgia programada, 2 dies a la setmana. 
- Microcirurgia: Dimecres alterns, amb prolongació a la tarda si cal. 
- Cirurgia programada de tardes, en funció de necessitats. 
- Cirurgia urgent, de dilluns a divendres de 8-15h segons urgències. 
- Col·laboracions amb altres especialitats quirúrgiques (CGD, COT, ACV...). 

 
Sessions medicoquirúrgiques: Dilluns de 8-9h. 
 
Comitès multidisciplinars: Unitat funcional de patologia mamària, Comitè de Melanoma maligne i 
càncers de pell no melanoma, Unitat d’alt risc de càncer de mama. 
 

 
 

El Servei de Cirurgia Plàstica del Hospital Universitari Dr. Josep Trueta inclou una completa planti-
lla que es detalla a continuació: 1 Cap der servei, 5 metges adjunts a temps complet I 1 metge ad-
junt a temps parcial. 
 
 
 

Per a la completa formació de l'especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora és fonamen-
tal la participació en l'activitat no electiva, tant del seguiment dels pacients ingressats en la planta 
d'hospitalització com la patologia urgent/emergent/salvació que ingressa des del servei d'Urgències. 
Per això es fan 4/5 guàrdies presencials al mes en diferents serveis.  

Servei de Cirurgia Plàstica 

LES INSTAL·LACIONS I L’EQUIPAMENT 

 

L’EQUIP  

 

LES GUÀRDIES 

 

Salut //  
www.hospitaltrueta.cat 
@htrueta 



 

 
El Servei de Cirurgia Plàstica del Hospital Universitari Dr. Josep Trueta actualment té 1 resident, 
que va iniciar la seva residència l’1 de juliol de 2021. 

 

 

 

 

 

Any de  
residència 

Rotació Durada Dispositiu on es realitza 

R1 Cirurgia Plàstica 3 mesos Hospital Josep Trueta 

 Urgències 2 mesos Hospital Josep Trueta 

 Anestesiologia i reanimació 1 mes     Hospital Josep Trueta 

 Cirurgia General 2 mesos     Hospital Josep Trueta 

 Traumatologia 2 mesos     Hospital Josep Trueta 

 Dermatologia 1 mes     Hospital Josep Trueta 

    

R2 Cirurgia Maxil·lofacial 3 mesos Hospital Josep Trueta 

 Cirurgia Vascular 3 mesos     Hospital Josep Trueta 

 Cirurgia Plàstica 5 mesos Hospital Josep Trueta 

    

    

    

R3 Cirurgia Plàstica 8 mesos Hospital Josep Trueta 

 Unitat de Cremats 3 mesos  Hospital Vall d’Hebron 

    

    

    

R4 Cirurgia Plàstica 7 mesos Hospital Josep Trueta 

 Unitat de Mà 2 mesos Parc Taulí (Sabadell) 

 Cirurgia plàstica 2 mesos Centre estranger a determinar 

R5 Cirurgia Plàstica 8 mesos  Hospital Josep Trueta 

 Rotació Cirurgia Estètica 3 mesos      Centre a determinar 

    

LA DOCÈNCIA  

 

CRONOGRAMA DE ROTACIONS 

 

CONTACTE  

 

 

Telèfon Servei Cirurgia Plàstica: 972 940 257  
Tutor: Dr. Josep Mª Ribas PuntÍ 
Resident: Anna López Abadal 
Més informació: https://icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/297 
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