
 

 

 

El Servei de Pneumologia de l’Institut Català de Salut desenvolupa la seva activitat a l'Hospital Universitari 
Doctor Josep Trueta de Girona i a l’Hospital Santa Caterina de Salt com un sol equip. 

És un Servei de referència  per a la patologia pneumògica urgent i d’alta complexitat de la Regió Sanitaria de 
Girona amb una població de 780.000 habitants.  

 

 

El Servei gestiona una planta d’hospitalització a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta amb llits a la planta 
convencional i llits amb monitoratge a la Unitat de cures intermèdies. Disposa d’una Unitat de la son amb 
polisomnògrafs, polígrafs, auto-SETs, pulsoxímetres, actimetre i capnògraf; un laboratori de funció pulmonar 
amb cabina pletismogràfica, espiròmetres, mesuradors de CO, pulsoxímetres, dosificador de metacolina i 
mesurador de gasos.; una unitat de broncoscòpia i pleura amb sala de recuperació anestèsica, broncoscops, 
equip de crioteràpia, ecobroncoscop, ecògraf i agulles de biòpsia pleural; un hospital de dia; despatxos de 
consultes. A l’Hospital de Santa Caterina es disposa de llits a la planta convencional i cures intermèdies, 
hospital de dia, consultes externes, espiròmetre, dosificador de metacolina, polígrafs, pulsoxímetres, autosets, 
cicloergòmetre i laboratori de recerca bàsica.  

 

 
 
El Servei està composat per un equip multidisciplinari de pneumòlegs (16), un investigador clínic i tres bàsics, 
infermeria especialitzada (14), coordinadors de recerca i docència (2).  Ens organitzem en unitats funcionals 
especialitzades: asma; càncer de pulmó i hemoptisi; MPOC, oxigen, ventilació mecànica, patologia neuro-
muscular i de motoneurona; infeccions, bronquièctasis, fibrosi quística, immunodeficiències; patologia inters-
ticial, ocupacional i vascular; patologia pleural; patologia del son. També es realitzen consultes de pneumolo-
gia general i consultes telemàtiques amb atenció primària 

 

 
 
Les guàrdies dels metges adjunts son de presència física tots els dies de l’any a l’Hospital Trueta. Els residents 
fan guàrdies presencials, els R1 a urgències, els R2 a planta de Medicina interna i a pneumologia, els R3 i R4 
a pneumologia i UCI. Es realitzen 4 guàrdies al mes i sempre es lliuren. 

 
 
 

El Servei està acreditat per a la formació de un especialista MIR de Pneumologia. Participem en la docència 
de grau a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, a l’Escola de Fisioteràpia Garbí, en el curs de 
residents de la Societat catalana de Pneumologia (SOCAP) i en programes de postgrau i màsters. 
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El Servei de Pneumologia té un grup de recerca vinculat a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDI-
BGI) i treballa de forma activa en quatre àrees principals: patologia del son, malalties intersticials i ocupacio-
nals, càncer de pulmó i bronquièctasis. Es participa en múltiples assaigs clínics i projectes d’investigació. 
Forma part de grups de recerca consolidats, AGAUR i CIBER,  del internacional de bronquièctasis EMBARC 
i de patologia de l’asbest OMRA. S’han publicat múltiples articles en revistes nacionals i  internacionals. 

Els residents de Pneumologia participen en el Congrés de la SOCAP, de la “ Sociedad Española de Neumo-
logía SEPAR”, en el congres de la European Respiratory Society , i en  la Cloenda de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Girona. 

 

     

*Durant R4 es realitza consultes externes a Hospital Trueta una tarda a la setmana. Sessions diàries al Servei 
 
 

 

 

 

Any de  
residència 

Rotació Durada Dispositiu on es realitza 

R1 Hospitalització Pneumologia 5 mesos Hospital Trueta 

 Urgències 1 mes Hospital Trueta 

 Medicina Interna 5 mesos Hospital Trueta 

R2 Cardiologia 3 mesos Hospital Trueta 

 Unitat del son 3 mesos Hospital Trueta 

 Radiodiagnòstic 2 mesos Hospital Trueta 

 Cirurgia toràcica 2 mesos Hospital Trueta 

 Unitat de Cures Intensives 1 mes Hospital Trueta 

R3 Unitat de Cures Intensives 2 mesos Hospital Trueta 

 Unitat de Broncoscòpies 3 mesos Hospital Trueta 

 Proves funcionals respiratòries 2 mesos Hospital Trueta 

 Hospitalització Pneumologia 2 mesos Hospital Trueta 

 Unitat de cures intermèdies 2 mesos Hospital de Sant Pau 

R4* Unitat de broncoscòpies 3mesos Hospital Trueta 

 Trasplantament/HTPulmonar 2 mesos Hospital Vall d’Hebron 
   

 Rotació lliure 1 mes Preferentment en estranger  

 Hospitalització Pneumologia 5 mesos Hospital Trueta 

CRONOGRAMA DE ROTACIONS 
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CONTACTE  

 

 

Telèfon Servei Pneumologia: 972 94 13 43/972 94 02 94 
Tutores: S. Eizaguirre i M. Vendrell > seizaguirre.girona.ics@gencat.cat /  
mvendrell.girona.ics@gencat.cat 
Resident: Lidia Zamudio > lzamudiod.girona.ics@gencat.cat                                                                         
Més informació: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/ 
 

LA RECERCA 

https://ecorreu.gencat.cat/owa/redir.aspx?C=DPz0Ec5NEJFuybTYIH6ek7lh6lfwgwppXDvErOV7rRC5-rx8X7zXCA..&URL=https%3a%2f%2fecorreu.gencat.cat%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
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