
 

 

 

El Servei de Medicina Intensiva, de l’Institut Català de la Salut, desenvolupa la seva activitat a l'Hospital 

Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i a l’Hospital Santa Caterina de Salt,  de manera que el Servei 

treballa com un sol equip amb dos centres hospitalaris. 

És un Servei de referència per tota la patologia crítica de la Regió Sanitària Girona (excepte la zona de l’Alt  

Maresme), que suposa ser la referència per a una població de 734.000 habitants.  

 

 

El Servei gestiona un total de 40 llits de medicina intensiva distribuïts en tres unitats de crítics: dues a   

l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta – una de 18 llits i una de 14 llits convertibles en llits de crítics i de 

semicrítics- i la tercera a l’Hospital Santa Caterina de Salt amb 8 llits de crítics més.  

Disposem d’un quiròfan per procediments quirúrgics de baixa complexitat, àrees d’informació a familiars, 

zones de despatxos i de descans. A les tres unitats es disposen de boxes individuals amb monitors de cap-

çalera connectats al sistema informàtic Centricity®, respiradors de capçalera i portàtils compatibles amb 

RMN, bombes d'infusió intel·ligents, 2 ecògrafs multifunció, 5 màquines d’hemodiafiltració contínua amb 

connexió al Centricity®, maletí de parada i llitera per l’equip de resposta ràpida i baló de contrapulsació. 

 
 
 
 
El Servei consta d’un equip multidisciplinari en què hi ha 14 metges intensivistes, més dos residents per 
cada any, tota la infermeria especialitzada (ràtio d'1 infermera/2 pacients), un fisioterapeuta, un psicòleg, 3 
auxiliars/torn i 2 zeladors/torn. Es prioritza la col·laboració de l'equip i la comunicació diària. Es tracta d’una 
plantilla jove.  
 
Tot el personal mèdic és polivalent de manera que pot assumir qualsevol pacient crític. Existeixen grups de 
treball dins de la unitat com el de respiratori, trauma cranial i politraumatisme, cirurgia cardíaca, metabolis-
me i nutrició, patologia infecciosa, i parada cardíaca, entre d'altres. 
 

 

 

 

Les guàrdies de Medicina Intensiva són de presència física els 365 dies a l'any. A la UCI de l'Hospital Josep 

Trueta hi ha tres adjunts intensivistes amb un metge resident a la Unitat. El primer any de residència es fan 

dues guàrdies d’urgències i dues a la UCI que són doblades amb un altre resident durant els primers tres 

mesos de residència. Durant el segon any es fa una guàrdia d’urgències i quatre guàrdies d'UCI. Els R3, R4 

i R5 faran de quatre a cinc guàrdies a UCI. A la UCI de Santa Caterina hi ha un intensivista de guàrdia. 

 

 

 

El Servei de Medicina Intensiva està acreditat per a la formació de 2 especialistes MIR de medicina intensi-

va. També participem de forma  activa en la docència de grau a la Facultat de Medicina així com en dife-

rents programes de postgrau i màsters. 
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El Servei de Medicina Intensiva  té un grup de recerca vinculat a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona 
(IDIBGI)  que és el  Grup d’Estudis de Microbiologia i Infeccions en el pacient crític (GEMIC-UCI).  
 
Es participa en múltiples assaigs clínics i projectes d’investigació competitius tant nacionals com internacio-
nals.   
 

Els residents de Medicina Intensiva participen anualment en el Congrés de la Societat Catalana de Medicina 

Intensiva, a la Reunión Anual de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, a la Cloenda de l’Acadèmia 

de Ciències Mèdiques de Girona i en el congrés europeu de Medicina Intensiva. 

 

     

 

 

 

 

Any de  

residència 

Rotació Durada Dispositiu on es realitza 

R1 Urgències 1 mes Hospital Trueta 

 Medicina Interna 3 mesos Hospital Trueta 

 Neurologia 2 mesos Hospital Trueta 

 Unitat de Cures Intensives 5 mesos Hospital Trueta 

 Pneumologia 1 mes Hospital Trueta 

R2 Nefrologia 2 mesos Hospital Trueta 

 Anestèsia 3 mesos Hospital Trueta 

 Radiologia 1 mes Hospital Trueta 

 Cirurgia General 2 mesos Hospital Trueta 

 Neurocirurgia 1 mes Hospital Trueta 

 Medicina Intensiva 3 mesos Hospital Trueta 

R3 Unitat Coronària 4 mesos Hospital Trueta 

 Ecocardiografia 2 mesos Hospital Trueta 

 Unitat de Cures Intensives 6 mesos Hospital Trueta 

R4* Unitat de Cures Intensives 9 mesos Hospital Trueta 

 SEM 1 mes Hospital Trueta 

 Rotació optativa 2 mesos Lloc a escollir pel resident 

R5 Unitat de Cures Intensives 12 mesos Hospital Trueta 
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CONTACTE  

 
 

Telèfon Servei Medicina Intensiva: 972 940 288  
Tutor: Sara Foradada> saraforadada.girona.ics@gencat.cat 

 
Més informació: http://icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/277 
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