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Servei del Aparell Digestiu
El Servei de l’Aparell Digestiu de l’Institut Català de la Salut, desenvolupa la seva activitat a l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, a l’Hospital Santa Caterina de Salt a través d’una aliança
estratègica Institut Català de la Salut/Institut d’Assistència Sanitària i a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la
Garrotxa, de manera que el Servei treballa com un sol equip amb diferents centres hospitalaris.
És un Servei de referència per a tota la patologia digestiva urgent i d’alta complexitat de la Regió Sanitària
de Girona, que suposa ser la referència per a una població d’uns 800.000 habitants.

LES INSTAL·LACIONS I L’EQUIPAMENT
El Servei gestiona una planta d’hospitalització a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta amb llits a la planta
convencional i a semicrítics pels pacients que ho requereixen. També es disposen de llits d’hospitalització a
l’Hospital de Santa Caterina Disposem d’una Unitat d’Endoscòpies que consta de 3 sales convencionals i
una de plomada per a realització d’exploracions terapèutiques i avançades, també disposem d’un laboratori
de funcionalisme i càpsula endoscòpica. Alhora tenim un Hospital de Dia on s’administren tractaments
endovenosos i es realitzen les paracentesis evacuadores. A l’Hospital de Santa Caterina es disposa de dues
sales d’endoscòpia convencional.

L’EQUIP
El Servei està compost per un equip de 19 digestòlegs i 11 professionals d’infermeria especialitzada. És un
equip jove, que treballa en un bon ambient laboral i de col·laboració mútua.
Ens organitzem en unitats funcionals especialitzades: Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal, Unitat
d’Endoscòpia Digestiva, Unitat d’Hepatologia, Unitat de Tumors Gastrointestinals, Unitat de pàncrees i
Unitat de trastorns funcionals. També realitzem consultes de digestologia general i consultes telemàtiques
amb atenció primària.

LES GUÀRDIES
Realitzem guàrdies presencials de digestologia els 365 dies/any. Les guàrdies dels residents són: R1 a
Urgències, R2-R4 a Digestiu. Es realitzen 4 guàrdies al mes i sempre es lliuren.

LA DOCENCIA
El Servei de Digestiu està acreditat per a la formació d’un especialista MIR de Digestiu i esperem en breu
estar-ne per dos (sol·licitud en procés). També participem de forma activa en la docència de grau a la
Facultat de Medicina de la Universitat de Girona i, així com en diferents programes de postgrau i màsters.

L’INVESTIGACIÓ
El Servei de l’Aparell Digestiu té grups de recerca vinculats a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
(IDIBGI). Les àrees de treball van des de recerca clínica que engloba aspectes epidemiològics d’hepatitis
víriques i esteatohepatitis, ús de la sedació en endoscòpia digestiva i aplicació de farmacocinètica en el
tractament de la malaltia inflamatòria intestinal, fins a recerca bàsica que gira al voltant de la influència de la
microbiota intestinal en diverses malalties digestives (malaltia inflamatòria intestinal, sd d’intestí irritable,
esòfag de Barrett, esteatohepatitis, pancreatitis crònica i càncers pancreàtic i colorectal). Es participa en
múltiples assaigs clínics i projectes d’investigació competitius tant nacionals com internacionals. Forma part
de grups de recerca consolidats, alguns d’ells acreditats oficialment per AGAUR, i ha publicat múltiples
articles en revistes internacionals d’alt impacte de primer quartil.
Fruit de la recerca generada, s’ha generat una spin-off dedicada al desenvolupament de signatures
bacterianes fecals pel diagnòstic i seguiment de les malalties digestives.
Els residents de Digestologia participen anualment en el Congrés de la Societat Catalana de Digestologia,
Reunión Anual de la Asociación Española de Gastroenterología, el Congrés de Digestologia de les
Comarques Catalanes, la Cloenda de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Girona i en reunions i
congressos de diferents subespecialitats, així com en els cursos organitzats per les societats científiques del
nostre àmbit.

CRONOGRAMA DE ROTACIONS
Any de
residència

Rotació

Durada

Dispositiu on es realitza

R1

Planta digestiu

2 mesos

Hospital Trueta

Primària

1 mes

Centre d’Atenció Primària Can Gibert
del Pla (Àrea Bàsica de Salut Girona 2)

Urgències

1 mes

Hospital Trueta

Medicina Interna

6 mesos

Hospital Trueta

Oncologia

1 mes

Hospital Trueta

Planta digestiu

3 mesos

Hospital Trueta

Endoscòpies

5 mesos

Hospital Trueta

Cirurgia

2 mesos

Hospital Trueta

Radiologia

1 mes

Hospital Trueta

R2

R3

R4*

Endoscòpies/exploracions funcionals 3 mesos

Hospital Trueta

UCI

3 mesos

Hospital Trueta

Planta Digestiu

4 mesos

Hospital Trueta

Consultes Externes Especialitzades

1 mes

Hospital Trueta

Planta Digestiu

5 mesos

Hospital Trueta

Endoscòpia Avançada

5 mesos

Hospital Trueta

Rotació optativa

1 mes

A escollir el resident

*Durant R4 es realitzen també interconsultes a Hospital Trueta i consulta pròpia del resident una tarda a la setmana.

CONTACTO

Teléfono Servicio Digestivo: 972 940 287
Tutora de Digestivo: Esther Fort > efort.girona.ics@gencat.cat
Residente de Digestivo: Gemma Espin> gespin.girona.ics@gencat.cat

