
CARTERA DE SERVEIS 

L’EQUIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Servei de Medicina Interna i Malalties Infeccioses es troba ubicat a la 8ª planta zona B de 
l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. 

 

 
El Servei de Medicina Interna i Malalties Infeccioses dona suport, com a centre de referència de la 
Regió, als hospitals comarcals i a altres serveis del Trueta en temes específics: 

 
• Malaltia tromboembòlica venosa: tromboembolisme pulmonar, trombosi venosa profona, 

malaltia tromboembòlica venosa en el pacient oncològic. 
• Malalties autoimmunes: lupus eritematós sistèmic, dermatomiositis/polimiositis, 

esclerodèrmia, malaltia de Sjögren. 
• Vasculitis sistèmiques. 
• Malalties reumatològiques: artritis reumatoide, espondilitis antilopoiètica incloent associada 

la malaltia inflamatòria intestinal, artritis psoriàsica, policondritis. 
• Sarcoïdosi. 
• Unitat d’Uveïtis. 
• Malalties minoritàries: Gaucher, Castleman, Ehler-Danlos, malaltia per IgG4, miositis 

orbitària idiopàtica 
• Infecció per virus de la immunodeficiència humana, tuberculosi. 
• Programa de cribratge de càncer anal per la infecció de virus del Papil·loma humà. 
• Infecció de la pròtesi articular 
• Endocarditis infecciosa 
• Infecció en el pacient oncològic. Consulta de vacunació en el post-transplantament de 

progenitors hematopoiètics. 
• Control d’infecció nosocomial. 
• Seguiment de bacterièmies. 
• Control de la infecció nosocomial (VIN- CAT, EPINE, programa PROA, PREVINQ-CAT) 
• Suport intrahospitalari a unitats quirúrgiques: cirurgia vascular, urologia, cirurgia ortopèdica 

i traumatologia, neurocirurgia, ORL i cirurgia general 
• Pacient crònic complex 
• Consulta de vacunació del pacient que ha d’iniciar tractaments biològics no oncològics dels 

serveis de Medicina Interna, Reumatologia, Nefrologia, Digestologia i Dermatologia. 
 

També dona suport de medicina preventiva i control del risc cardiovascular a l’ICO i de medicina 
preventiva a l’IDI, així com suport a radiologia intervencionista amb la supervisió clínica dels 
pacients remesos dels hospitals comarcals per a la realització de biòpsies. 

 
Disposa d’una Unitat de Diagnòstic Ràpid i també una de suport a Hospital de Dia. 
Forma part del Programa de prevenció i suport a l’alta de cardiologia (PISA-Cardio) i de la Unitat 
del Peu diabètic.  

 
 

 
L’equip de medicina interna està integrat per un total de 16 internistes amb equips 
multidisciplinaris, amb una mitjana d’edat de 41 anys. Dels quals 1 cap de servei, 6 adjunts a la 
unitat de malalties infeccioses, 4 adjunts a malalties autoimmunitàries, 2 adjunt malaltia 
tromboembòlica, 2 adjunts de suport mèdic a especialitats quirúrgiques, 3 adjunts a unitat de 
suport, 2 adjunts a la Unitat de Diagnòstic Ràpid i 1 adjunt a PISA cardiologia. 

Servei de Medicina Interna 



LA DOCÈNCIA 

LA RECERCA 

 
 

Les guàrdies de medicina interna són de 24 hores, sempre presencials, tant per l’adjunt com pel 
resident. Durant el cap de setmana es disposa d’1 adjunt durant 12 hores. 
L’R1 fa el 100% de les guàrdies a urgències, l’R2 el 75% a urgències i el 25% a planta, l’R3 50% a 
urgències i 50% a planta, l’R4 75% a planta i 25% a urgències, i l’R5 el 100% a planta. 

 
Les guàrdies de planta cobreixen la planta pròpia de medicina interna, i les complicacions 
mèdiques de plantes quirúrgiques, així com suport a urgències en diagnòstic, maneig i 
hospitalització dels pacients de l’especialitat. 

 
El nombre de guàrdies és de 4 mensuals amb possibilitat de fer-ne 5 de les quals 1 única en cap de 
setmana. 

 
 

 
El servei de Medicina Interna està acreditat per a la formació de 2 especialistes MIR en Medici na 
Interna. 

 
També participem de forma activa en la facultat de Medicina, cursos de post grau, i cursos de 
formació continuada. 

 

 

El servei de Medicina Interna col·labora activament amb l’Institut de Recerca Biomèdica (IDIBGI), 
amb estudis en malaltia tromboembòlica, i d’altres estudis com insuficiència cardíaca, VIH, grip i 
infecció pel SARS-CoV2. 

 
Els residents participen de forma activa als congressos, amb presentació de pòster o 
comunicacions orals, repartits segons any de residència. 

LES GUÀRDIES 



CONTACTE Telèfon Servei de Medicina Interna: 972 940 251 
Correu electrònic: minterna.girona.ics@gencat.cat 
Més informació: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital 

 
 

 
 
 
 

Any de 
residència 

Rotació Durada Dispositiu on es realitza 

R1 Medicina Interna 6 mesos Hospital Trueta 
 Endocrinologia 2 mesos Hospital Trueta 
 Urgències 3 mesos Hospital Trueta 

R2 Radiologia 2 mesos Hospital Trueta 
 Medicina Interna 3 mesos Hospital Comarcal 
 Digestiu 2 mesos Hospital Trueta 
 Pneumologia 2 mesos Hospital Trueta 
 Neurologia 2 mesos Hospital Trueta 
 Cardiologia 3 mesos Hospital Trueta 

R3 Hematologia 1 mes Hospital Trueta 
 Oncologia 2 mesos Hospital Trueta 
 Nefrologia 2 mesos Hospital Trueta 
 Anestèsia 1 mes Hospital Trueta 
 UCI 2 mesos Hospital Trueta 
 Malalties infeccioses 3 mesos Hospital Trueta 

R4 Primària 1 mes Hospital Trueta 
 Recerca 1 mes Hospital Trueta 
 Patologia sistèmica 2 mesos Hospital Trueta 
 Rotació optativa 3 mesos Hospital Trueta 
 Medicina interna 3 mesos Hospital Trueta 
 Suport quirúrgic/interconsultes 3 mesos Hospital Trueta 

R5* Medicina interna 12 mesos Hospital Trueta 
*L’R5 és responsable de la consulta de la Unitat de Diagnòstic ràpid sota la supervisió d’un adjunt. 

 
 

CRONOGRAMA DE ROTACIONS 
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