
Salut / 
 

LES INSTAL·LACIONS I L’EQUIPAMENT 

L’EQUIP 

LES GUÀRDIES 

LA DOCÈNCIA 

 

 

 

 

 

 

El Servei d’Anestesiologia i Reanimació desenvolupa la seva activitat a l’Hospital Universitari de Girona 
Doctor Josep Trueta. És el servei de referència per la cirurgia d’alta complexitat de la Regió Sanitària de 
Girona, que comprèn  una població d’uns 734000 habitants. 

 

 

 

El Servei està ubicat principalment a la segona planta de l’Hospital de Girona, on hi ha 9 quiròfans de 
pacients programats i 2 quiròfans d’urgències. Disposem d’una unitat de reanimació post quirúrgica amb 17 
llits de crítics, una unitat de reanimació postoperatòria per estades inferiors a 6 hores amb 9 llits i una àrea 
de cirurgia major ambulatòria amb 5 llits i 6 butaques. 
A la sala de parts, hi ha ubicat un quiròfan per realització de tècniques anestèsiques. 
A part, el Servei disposa d’una consulta a Unitat del Dolor diària, amb sala de procediments per a la 
realització de tècniques invasives i amb  un quiròfan mensual. Cada vegada més realitzem més assistència 
a procediments fora de quiròfan: radiologia intervencionista, assistència a TAC, RMN i ecografia, 
endoscòpies digestives, fibrobroncoscòpies, FIVs i gabinets de arítmies i TAVIs. 
A l’edifici de consultes externes disposem de 2 consultes preoperatòries diàries. 

 

 

El Servei està compost per una cap de servei, 3 caps de secció, 28 adjunts i 12 residents. Tenim una es- 

treta relació amb la resta de personal de quiròfan (infermeria, auxiliars d’infermeria i zeladors) i especialitats 

quirúrgiques (traumatologia i ortopèdia, urologia, cirurgia general (hepàtica i biliar, colo rectal, endocrí i 

esofagogàstrica) ginecologia i obstetrícia, otorinolaringologia, oftalmologia, neurocirurgia, cirurgia 

maxil·lofacial, cirurgia toràcica, cirurgia vascular i cirurgia cardíaca, cirurgia plàstica i cirurgia pediàtrica). El 

Servei és l’expert en via àrea de l’hospital. 

 

 

Les guàrdies són de presència física els 365 dies/any. Els residents realitzen 4-5 guàrdies al mes al nostre 

Servei des de R1, excepte durant el mes de rotació al Servei d’Urgències de R1 que fan guàrdies 

exclusivament a urgències. Els R1 realitzen les guàrdies amb  un  R3  o  R4  durant  els  primers  6  mesos.  

L’equip de guàrdia està format per 4 adjunts que fan assistència a quiròfans emergents i urgents, unitat de 

reanimació post quirúrgica, sala de parts (parts i cesàries), radiologia intervencionista (també 

neurointervencionisme), endoscòpies i fibrobroncoscòpies urgents, activació de parada cardiorespiratòria i 

pacient politraumàtic. També durant la guàrdia s’assumeix consultes urgents de dolor, tècniques neuroaxials 

diagnòstiques, entre d’altres. També 1-2 residents de guàrdia que es distribueixen segons l’any de 

residència als diferents àmbits. Sempre es lliuren les guàrdies. 

 

 

El Servei d’Anestesiologia i Reanimació està acreditat per la formació de 4 especialistes MIR anualment. 
També es participa en la formació de grau de Medicina de la Universitat de Girona i en la formació de post- 
grau i màsters d’Infermeria. 
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CRONOGRAMA DE ROTACIONS 

 

El servei disposa d’un coordinador de recerca, implicat en diferents projectes  nacionals  i internacionals.  

Els residents d’Anestesiologia participen al Congrés de la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i 

Terapèutica del Dolor (SCARTD), al congrés de la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación, a la 

Jornada de Cloenda de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Girona i al congrés de la European Society of 

Anesthesia. 

Una vegada al mes assisteixen a les classes de formació continuades impartides per la Societat Catalana 

d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, a part d’altres cursos recomanats des de l’SCARTD o 

des d’altres organitzacions. 

 
 

Telèfon Servei d’Anestesiologia: 972 940 226 

CONTACTE Tutors: Neus Sargatal, Berta Baca i Toni Arxer > nsargatal.girona.ics@gencat.cat  

Resident: Eugènia Pujol > eugeniapujol.girona.ics@gencat.cat 

Més informació: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762  

 

Any de residència Rotació Durada Dispositiu on es realitza 

R1 Benvinguda 1 mes Hospital Trueta 

 Quiròfan Urologia 3 mesos Hospital Trueta 

 Quiròfan Traumatologia i Ortopèdia 3 mesos Hospital Trueta 

 Cirurgia de baixa complexitat 1 mesos Hospital Trueta 

 Urgències 1 mes Hospital Trueta 

 Reanimació 1 mes Hospital Trueta 

 Quiròfan d’Oftalmologia I Cirurgia Plàstica 1 mes Hospital Trueta 

R2 Unitat de Medicina Intensiva 3 mesos Hospital Trueta 

 Unitat Coronària 2 mesos Hospital Trueta 

 Ecocardiografia 1 mes Hospital Trueta 

 Cirurgia general d’alta complexitat 3 mesos Hospital Trueta 

 Otorrinolaringologia I maxil·lofacial 1 mes Hospital Trueta 

 Reanimació 1 mes Hospital Trueta 

 Cirurgia ginecològica 1 mes Hospital Trueta 

R3 Cirurgia ginecològica 1 mes Hospital Trueta 

 Rotació externa lliure 2 mesos Lliure 

 Unitat del dolor 3 mesos Hospital Trueta 

 Cirurgia d’urgències 1 mes Hospital Trueta 

 Cirurgia cardiovascular I toràcica 3 mesos Hospital Trueta 

 Cirurgia pediàtrica 2 mesos Hospital de la Vall d’Hebron 

R4 Quiròfan d’urgències 1 mes Hospital Trueta 

 Cirurgia cardíaca i neurocirurgia 4 mesos Hospital Trueta 

 Cirurgia maxil.lofacial i otorrinolaringologia 1 mes Hospital Trueta 

 Rotació per tots els quiròfans 5 mesos Hospital Trueta 

 Reanimació 1 mes Hospital Trueta 

LA RECERCA 

www.hospitaltrueta.cat  

@htrueta 

@hospitaltrueta_icsgirona 
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