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Infermeria Pediàtrica 
 
 
 
 
 

El Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta és un Servei de referència 
per a tota la patologia pediàtrica urgent i d’alta complexitat de la Regió Sanitària de Girona, amb una pobla- 
ció d’uns 740.000 habitants entre els quals més de 140.000 corresponen a pacients en l’edat pediàtrica (de 
0 a 14 anys). 

 
 

El Servei gestiona una planta d’hospitalització amb 22 llits (ampliables en època epidèmica), una àrea de 
crítics i un servei d’urgències pediàtriques. L'àrea de crítics és una unitat mixta amb 4 llits d'UCI pediàtrica 
(ampliables a 8) i 26 llits de neonatologia (8 dels quals són de cures intensives). Disposem de diferents con- 
sultes de subespecialitat pediàtrica (pneumologia-al·lergologia, cardiologia, neurologia, endocrinologia, gas- 
troenterologia, nefrologia, reumatologia i infectologia) i tenim un conveni amb el Parc Hospitalari Martí i Julià 
per a les consultes d’hematologia i adolescència. 

 
L’àrea de crítics es va remodelar l’any 2015 i està previst ampliar-la amb una UCI pediàtrica nova i amb 
reformes a l’àrea d’hospitalització. 

 
 

 
 

 
 

El Servei està format per una plantilla jove, es fomenta la col·laboració mútua i es treballa de manera molt 
propera, en equip, residents, adjunts i equip d’infermeria. 

En quant a l’equip d’infermeria està distribuït: 
• Les Urgències Pediàtriques estan cobertes per un DUI, un TCAI per a cada torn. 

 
• La planta d’hospitalització és atesa per dos DUI a cada torn, dos TCAI al matí i la resta de torns un 

TCAI, i una infermera referent de la unitat. 
 

• La unitat neonatal està atesa per cinc DUI i dues TCAI, repartides entre la unitat de Cures Intensi- 
ves Neonatal, Semi intensius Neonatals i Hospitalització neonatal. 

 
• Compta a més amb la infermera NIDCAP, i la Supervisora de l’àrea pediàtrica. 

 
• La Unitat de Cures Intensives Pediàtrica està atesa per una o dues DUI (ràtio 2/1) i una TCAI. 

 
 

 
 

 
Les residents d’infermeria pediàtrica realitzen tres guàrdies al mes, un torn de treball de 7h. 

 
La resident de primer any realitza les guàrdies a les urgències pediàtriques del nostre hospital. 

 
La resident de segon any realitza les guàrdies a les urgències pediàtriques, la Unitat de cures intensives 
neonatal i pediàtrica. 
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RECERCA 

CRONOGRAMA DE ROTACIONS 

 
 

El Servei està acreditat per a la formació de 4 especialistes MIR de Pediatria i 2 d’infermeria pediàtrica. 
També participem de forma activa en la docència a la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona, així 
com en programes de postgrau. 

A més tots els residents reben formació acreditada en reanimació cardiopulmonar pediàtrica i neonatal bàsi- 
ca i avançada. 

 
 

 
Les residents d’Infermeria Pediàtrica participen anualment en el Congrés de la “Asociación Española de 
Enfermería Pediátrica”. En el segon any de residència poden escollir la seva participació en algun altre con- 
grés més específic. 

S'afavoreix l'assistència a aquells cursos i jornades que es considerin d'interès formatiu. Les residents tam- 
bé participaran en grups de treball i en l’elaboració de protocols del l’Àrea Pediàtrica. El segon any de resi- 
dència elaboraran i presentaran un Projecte d’Investigació. 

 

 
 
 

Any de 
residència 

Rotació Durada Dispositiu on es realitza 

R1 Atenció Primària 4 mesos ABS Girona 2 o Girona 3 
 Salut Mental (CSMIJ/URPI) 1 mes IAS (Institut d’Assistència Sanitària) 
 Urgències Pediàtriques 2 mesos Hospital Trueta 
 Unitat de Pediatria 2 mesos Hospital Trueta 
 Unitat d’Obstetrícia 0,5 mesos Hospital Trueta 
 Consultes Externes Pediàtriques 0,5 mesos Hospital Trueta 
 Unitat d’Oncohematologia 1 mes Hospital Vall d’Hebron Barcelona 

R2 Unitat cronicitat i atenció pal.liativa 1 mes Hospital Trueta 
 Unitat de Neonatologia 2 mesos Hospital Trueta 
 Unitat de UCI Neonatal 3 mesos Hospital Trueta 
 Atenció Primària 2 mesos ABS Girona 2 o Girona 3 
 Unitat de UCIP externa 2 mesos Hospital a escollir 
 Unitat de UCI Pediàtrica 1 mes Hospital Trueta 

 
 
 

CONTACTE 
 

Telèfon Servei Pediatria: 972 940 292 / 972 940 234 
Tutores: Montse Planella Colomer > mplanella.girona.ics@gencat.cat 
Resident: Anna Aresté > aarestel.girona.ics@gencat.cat 
Més informació: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762 

 
 
 

@htrueta Salut / 

LA DOCÈNCIA 
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