
 

 

 
El Servei d’Anatomia Patològica és 
sistencial d’excel·lència a una població
recerca en l’àmbit de la salut. La seva
a l’Hospital de Santa Caterina de Salt
 
Els patòlegs són metges especialistes
principal diagnosticar les malalties dels
d’assistir a les decisions terapèutiques.
cara a establir un pronòstic i un tractament
 
També es practiquen autòpsies clíniques,
sinó que també donen informació 
durant la progressió de la malaltia. 
 
L’especialitat està experimentant continus
que obliguen a un constant estudi i 
i terapèutiques. 

 

 

El Servei d'Anatomia Patològica ha
que faciliten la feina diària fent-la més
Caterina on es realitza part de la patologia
tres per a patòlegs i un per a citotècnic.
a les més complexes derivades de la
 

 
 
 

La plantilla del servei està formada 
1 zelador i 2 administratius. La majoria
lla en equip facilitant una bona convivència
tats: tub digestiu, patologia hepato-bilio
tori, patologia endocrina, dermatologia,
toves i citologies. 

 
 
 

El servei ofereix guàrdies presencials
els dissabtes de 8 a 13 h. Les guà
dilluns a divendres de 15 a 18 h i els

 

 

 

 

Servei d’Anatomia

LES INSTAL·LACIONS I L’EQUIPAMENT

L’EQUIP  

LES GUÀRDIES 

      

www.hospitaltrueta.cat 
@htrueta 

 un servei central hospitalari que té la voluntat de
població de prop de 800.000 habitants desenvolupant

seva activitat la realitza a l’Hospital Universitari de Girona
Salt.   

especialistes que treballen en equip amb el personal tècnic
dels pacients mitjançant mostres tissulars i fluids

terapèutiques. De forma destacada elaboren i interpreten 
tractament personalitzat de precisió en el camp de l’oncologia.

clíniques, que no solament determinen la causa de
 d’altres patologies intercurrents i els efectes dels

continus canvis secundaris a l’avenç tecnològic de
 actualització per donar resposta a les darreres demandes

ha estat reformat recentment i està dotat d’unes 
més agradable. Disposa, a més a més, d’uns espais

patologia molecular i que també estan equipats amb
citotècnic. La cartera de serveis avarca des de les tècniques

la cirurgia d'alta complexitat. 

 per  13 patòlegs, 1 biòloga molecular, 19 tècnics
majoria del personal és jove amb una mitja de  menys
convivència i companyonia. A nivell mèdic està organitzat

bilio-pancreàtica, cap i coll, mama, ginecologia, urologia,
dermatologia, hematopatologia, neuropatologia, nefropatologia,

presencials d’anatomia patològica les tardes dels dies laborables
guàrdies dels residents també són presencials amb
els dissabtes de 8 a 13 h. 

d’Anatomia Patològica

L’EQUIPAMENT 

Salut //

de donar una atenció as-
desenvolupant també la docència i la 

Girona Dr. Josep Trueta, 

tècnic i tenen com a missió 
uids orgànics amb l’objectiu 

 marcadors biològics de 
l’oncologia.  

de la mort dels pacients, 
els tractaments utilitzats 

de la biologia molecular 
demandes diagnòstiques 

 instal·lacions modernes 
espais a l’Hospital de Santa 
amb quatre llocs de treball, 

tècniques més senzilles fins 

tècnics d’anatomia patològica, 
menys de 40 anys i es treba-

organitzat en subespeciali-
urologia, aparell respira-

nefropatologia, patologia de parts 

laborables de 17 a 20 h  i 
amb l’adjunt i es fan on de 

Patològica 

 



 
 
 

La Unitat Docent està acreditada amb
tencial dels darrers anys, s’han iniciat
participa de forma activa en la docència
d’Anatomia Patològica Garbí. 

 

 

 

La col·laboració del Servei d’Anatomia
Recerca Biomèdica de Girona ha fructificat
ponències i presentacions a congressos
cipa en múltiples assajos clínics del
l’Hospital.  
 
Els residents poden assistir i partici
dad Española de Anatomia Patológica,
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DOCÈNCIA  

LA RECERCA RECERCA 

CONTACTE  Telèfon Servei

Tutora: Cristina

Resident: Sara

Més informació:

http://icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/208

www.hospitaltrueta.cat 
@htrueta 

amb un metge resident per any però degut a l’augment
iniciat els tràmits per sol·licitar  la formació d’un segon

docència de grau a la Facultat de Medicina i a l’Escola

d’Anatomia Patològica amb la Unitat de Recerca Translacional
fructificat en forma de publicacions a revistes internacionals

congressos internacionals i elaboració de tesis doctorals.
del servei d’oncologia i col·labora en altres projectes

participar al Congrés Català d’Anatomia Patològica, el
Patológica, reunions de la Societat Catalana d’Anatomia

de Barcelona i altres cursos de diferents subespecialitats

Servei d’Anatomia Patològica: 972 940 272 

Cristina Meléndez  >cmelendezm.girona.ics@gencat.cat

Sara Sotorra>ssotorra.girona.ics@gencat.cat  

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

na.cat/ca/contingut/hospital/208 

Salut //

l’augment de l’activitat assis-
segon resident. El Servei 

l’Escola de Tècnics Superiors 

Translacional de l’Institut de 
internacionals de prestigi, 

doctorals. El servei també parti-
projectes d’investigació de 

el Congreso de la Socie-
d’Anatomia Patològica a 

subespecialitats. 

cmelendezm.girona.ics@gencat.cat 

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

 



 

Any de  
residència 

Rotació 

R1 Necròpsies 

 Maneig biòpsies petites

 Patologia digestiva 

 Patologia ginecològica

 Patologia mamària 

 Dermatopatologia 

 Patologia de cap i coll

 Uropatologia 

 Patologia pulmonar

R2 Patologia hepatobiliar

 Patologia digestiva 

 Patologia ginecològica

 Patologia mamària 

 Dermatopatologia 

 Patologia de cap i coll

 Uropatologia 

 Patologia pulmonar

 Hematopatologia 

 Neuropatologia + Nefrologia

 Patologia endocrina

R3 Patologia hepatobiliar

 Patologia digestiva 

 Patologia ginecològica

 Patologia mamària 

 Dermatopatologia 

 Patologia de cap i coll

 Uropatologia 

 Patologia pulmonar

 Hematopatologia 

 Rotació lliure 

R4 Citopatologia 

 Patologia mamària 

 Hematopatologia 

 Patologia endocrina

 Rotació adjunt  

CRONOGRAMA DE ROTACIONS

www.hospitaltrueta.cat 
@htrueta 

Durada Dispositiu

11 mesos Hospital Trueta

petites 4 mesos Hospital Trueta

 1 mes Hospital Trueta

ginecològica 1 mes Hospital Trueta

 1 mes Hospital Trueta

1 mes Hospital Trueta

coll 1 mes Hospital Trueta

1 mes Hospital Trueta

pulmonar 1 mes Hospital Trueta

hepatobiliar pancreàtica 1 mes Hospital Trueta

 1 mes Hospital Trueta

ginecològica 1 mes Hospital Trueta

 1 mes Hospital Trueta

1 mes Hospital Trueta

coll 1 mes Hospital Trueta

1 mes Hospital Trueta

pulmonar 1 mes Hospital Trueta

1 mes Hospital Trueta

Nefrologia 1 mes Hospital Trueta

endocrina 1 mes Hospital Trueta

hepatobiliar pancreàtica 1 mes Hospital Trueta

 1 mes Hospital Trueta

ginecològica 1 mes Hospital Trueta

 1 mes Hospital Trueta

1 mes Hospital Trueta

coll 1 mes Hospital Trueta

1 mes Hospital Trueta

pulmonar 1 mes Hospital Trueta

1 mes Hospital Trueta

2 mesos  A escollir pel

6 mesos Hospital Trueta

 1 mes Hospital Trueta

1 mes Hospital Trueta

endocrina 1 mes Hospital Trueta

2 mesos Hospital Trueta

ROTACIONS 

Salut //

Dispositiu  on esrealitza  
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