Servei de Radiodiagnòstic
El Servei de Diagnòstic per la Imatge del Àrea Territorial de Girona (Centro Girona Institut de Diagnòstic per la Imatge IDI) desenvolupa la seva activitat a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, a l’Hospital Santa Caterina de
Salt, al centre d’especialitats Güell, i a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. En conjunt funciona com un sol
equip de persones, dirigit per un director territorial, que treballa en els diferents centres assistencials.

LES INSTAL· LACIONS I L'EQUIPAMENT
És el Servei de referència de la província per a una població d' aproximadament 734.000 habitants. Cada any es
realitzen prop de 300.000 procediments diagnòstics i d'intervencionisme guiats per imatge.
El parc tecnològic de la direcció territorial de l'IDI a Girona inclou un ampli conjunt d'equips diagnòstics entre els quals
s'inclouen 3 equips de ressonància magnètica (RM), 3 equips de tomografia computada (TC), 3 mamògrafs digitals
(dos d'ells equipats amb tomosíntesi i possibilitat d'esterotaxia digital), 12 equips d'ecografia (1 d'ells portàtil), 7
equips de radiologia convencional, 7 equips de radiologia portàtil digital, un equip d'ortopantomografia, un equip de
telecomandament i una sala d'angiografia on es realitzen procediments de radiologia intervencionista, vascular i
neurovascular. També es disposa d'estacions de treball d'equips de TC i RM així com d'una xarxa d'estacions de treball
mèdiques repartides pels diferents centres.

L ' EQUIP
El Servei està compost per un equip multidisciplinari que inclou metges radiòlegs (39), diplomats en infermeria (14),
tècnics en diagnòstic per la imatge (14), assistents (12), administratius (16) i una secretària tècnica. Es tracta d'un
equip humà heterogeni format per facultatius sènior i júnior, així com noves incorporacions d'adjunts cada any, que
fa que l'edat mitjana de l'equip sigui de 40 anys . D' aquesta manera, es combina l'experiència i el coneixement dels
facultatius sènior amb l’energia i proximitat dels facultatius més joves amb els residents.
El funcionament de l'equip s’organitza en funció`d'òrgans i sistemes amb professionals especialitzats en les diferents
àrees de diagnòstic per la imatge (neuroradiologia, radiologia cardiotoràcica, radiologia mamària, radiologia
osteomuscular, radiologia abdominal i radiologia vascular-intervencionista).

LES GUÀRDIES
Les guàrdies del servei de Radiologia són presencials i es realitzen a l'Hospital Dr. Josep Trueta 24 h. 365 dies/any.
L'equip de guàrdia està format per un radiòleg adjunt de presència física i un resident. A més, existeix un radiòleg
adjunt de guàrdia de radiologia vascular intervencionista. Els residents fan de mitjana 4-5 guàrdies al mes i sempre es
lliuren.
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LA DOCÈNCIA
El servei de Diagnòstic per la Imatge està acreditat per a la formació de 4 especialistes MIR en Radiodiagnòstic. També
participa de forma activa en la docència de grau a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona i a la escola de
Tècnics Superiors de Diagnòstics per la Imatge.

INVESTIGACIÓ
El servei de Diagnòstic per la Imatge té grups de recerca vinculats a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona
(IDIBGI) i treballa de forma activa en dues àrees principals: neuroradiologia (patologia vascular cerebral i malalties
neurodegeneratives) així com endocrinologia i metabolisme.
Es participa en múltiples assajos clínics i projectes d' investigació en l' àrea de l'oncologia mèdica. Destaca, a més, la
realització de múltiples publicacions, la majoria d' àmbit internacional.
Els residents de Radiodiagnòstic participen durant la seva residència al Congrés de Radiòlegs de Catalunya, el Congrés
Nacional de la Societat de Radiologia Mèdica (SERAM), l’European Congres of Radiology (ECR) i el Radiological Society
of North America Annual Meeting (RSNA). A banda també participen en diferents cursos organitzats per la Societat
Espanyola de Radiologia Mèdica i l'Associació Catalana de Radiologia Mèdica.

HORARI DE ROTACIONS
Any de residència

Rotació

Durada

Dispositiu on es realitza

R1

Radiologia Urgències

2 mesos

Hospital Trueta

Radiologia Abdominal

3 mesos

Hospital Trueta

Neuroradiologia

3 mesos

Hospital Trueta

Radiologia Cardiotoràcica

3 mesos

Hospital Trueta

Radiologia Osteomuscular

3 mesos

Hospital Trueta

Radiologia Vascular intervencionista

3 mesos

Hospital Trueta

Radiologia Mamària

3 mesos

Hospital Trueta

Radiologia Abdominal

2 mesos

Hospital Trueta

Radiologia Cardiotoràcica

3 mesos

Hospital Trueta

R2

R3

Radiologia Pediàtrica

R4
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3 mesos

Hospital Sant Joan de Déu

Neuroradiología

3 mesos

Hospital Trueta

Radiologia Osteomuscular

2 mesos

Hospital Trueta

Radiologia abdominal

3 mesos

Hospital Trueta

Neuroradiologia

1 el meu

Hospital Trueta

Rotació reforç

3 mesos

Hospital Trueta

Rotació lliure

3 mesos

Medicina Nuclear

1 el meu

Salut /

A escollir pel resident
Hospital Trueta

CONTACTE
Telèfon Servei Diagnòstic per la Imatge (IDI centre): 972486020
Tutors:
Ana María Quiles > ana.quiles.idi@gencat.cat
Noemí Cañete >noemi.canete.idi@gencat.cat
Gerard Carbó > gerard.carbo.idi@gencat.cat
Més informació: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762
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