Servei de Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia
El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) de l’Hospital Universitari de Girona Dr.
Josep Trueta és el servei de referència de l’especialitat dins el conjunt de la Regió Sanitària de
Girona, oferint assistència especialitzada a una població de més 730.000 persones, a més de ser
l’hospital bàsic per a 7 àrees bàsiques de salut (quatre de Girona, Santa Clara, Montilivi, Can Gibert del Pla, Taialà, Sarrià de Ter, Celrà i Banyoles).
És un servei de referència a la Regió Sanitària Girona per la patologia d’alta complexitat, sèptics i
l’atenció al malalt politraumatitzat que assumeix.
Disposem d’un sistema de comunicació directe amb els centre ambulatoris, per realitzar consultes
via telemàtica i realitzem diferents sessions docents presencials per millorar l’atenció ambulatòria.
LES INSTAL·LACIONS I L’EQUIPAMENT
El Servei es localitza a la sisena planta de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, disposa de 28
llits. L’atenció al Servei d’Urgències es distribueix en 3 boxes i permet disposar de 5 llits per l’atenció
de pacients de diferents complexitats. Treballem conjuntament amb el Servei d’Urgències en
l’atenció inicial del pacient politraumatitzat.
Les consultes externes es realitzen a l’edifici annex a l’Hospital amb un total de 34 dispensaris
setmanals.
L’activitat quirúrgica és una part fonamental en la línia assistencial del Servei, distribuint aquesta
activitat en més de 12 quiròfans setmanals a l’Hospital Trueta, intervencions quirúrgiques de Cirurgia
Major Ambulatòria (CMA) –sense ingrés- a la Clínica Girona, i la cirurgia de curta estada a la
Clínica Salus Infirmorum de Banyoles.
L’EQUIP
El Servei està composat per un equip multidisciplinar,19 metges adjunts en traumatologia, 10
metges residents, un metge especialista en medicina interna, referent pel control mèdic del pacient
ingressat a la planta, un metge rehabilitador i 16 diplomats en infermeria, un fisioterapeuta i una
auxiliar administrativa.
El funcionament el Servei es divideix en tres unitats funcionals, dues de les quals s’encarreguen del
tractament de la patologia ortopèdica i traumàtica incloent la patologia infantil i tumoral, i la tercera
unitat s’encarrega del tractament global de la patologia de raquis.
LES GUÀRDIES
Es realitzen guàrdies de traumatologia des del primer any, són de presència física els 365 dies/any,
amb un equip composat per un metge especialista i un resident, que ocasionalment es veu
incrementat amb el reforç del resident de primer any. Es realitza una mitjana de 4-5 guàrdies al mes
amb lliurança posterior a la finalització de la jornada assistencial.
LA DOCÈNCIA
El Servei de Traumatologia, actualment, està acreditat per a la formació de 2 especialistes MIR
de Traumatologia. Participa en la docència de grau a la Facultat de Medicina i a la Facultat
d’Infermeria de la Universitat de Girona, i forma part del professorat de diferents cursos de reconeixement nacional dintre del programa de formació dels residents de l’especialitat, així com en
diferents programes de postgrau.
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LA RECERCA
Membres del servei de Traumatologia participen en el grup de recerca NEOMA de la Facultat de
Medicina de la Universitat de Girona, el qual treballa de forma activa en diferents projectes
d’investigació de tesi doctoral i cursos docents per la especialitat. Ha publicat articles en revistes
internacionals i els seus residents participen anualment en el Congrés de la Societat Catalana de
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT), el Congrés Nacional de la Societat Espanyola de
Traumatologia (SECOT) i la Cloenda de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Girona. També participen de manera activa en diferents reunions comarcals i provincials relacionades amb
l’especialitat i en cursos organitzats per la Societat Espanyola de Traumatologia i l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Girona i Barcelona.

CRONOGRAMA DE ROTACIONS
Lloc on es realitza

Any de
residència

Rotació

Durada

R1

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

7 mesos

Hospital Trueta

Anestesiologia

3 mesos

Hospital Trueta

Radiodiagnòstic

1 mes

Hospital Trueta

Medicina Comunitària i Familiar

1 mes

Centre Atenció Primària

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

9 mesos

Hospital Trueta

Angiologia i Cirurgia Vascular
versus Cirurgia Plàstica

3 mesos

Hospital Trueta

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

8 mesos

Hospital Trueta

Angiologia i Cirurgia Vascular
versus Cirurgia Plàstica

3 mesos

Hospital Trueta

Rehabilitació

1 mes

Hospital Trueta

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

8 mesos

Hospital Trueta

Unitat de Cirurgia Oncològica

2 mesos

Hospital Santa Creu i Sant Pau

Unitat de Peu i turmell

2 mesos

Hospital Vall d’Hebrón

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

10 mesos

Hospital Trueta

Rotació externa lliure

2 mesos

A escollir pel resident

R2

R3

R4

R5

CONTACTE

Telèfon Servei Traumatologia: 972 940298
Tutors de Traumatologia: Josep Dellonder jdellonder.girona.ics@gencat.cat
Diana Noriego > dnoriego.girona.ics@gencat.cat
Residents: Mercè Oliveras: merceoliveras91@gmail.com
Més informació: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762
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