Servei de Neurologia
El Servei de Neurologia, de l’Institut Català de la Salut, desenvolupa la seva activitat a l'Hospital Universitari
Doctor Josep Trueta de Girona, a l’Hospital Santa Caterina de Salt, a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i a l’Hospital de Campdevànol, de manera que el Servei treballa com un sol equip amb centres hospitalaris. També dona el servei d’atenció neurològica a la Unitat integrada de rehabilitació intensiva per a ictus
i patologia neurològica aguda del centre sociosanitari Mutuam.
És un Servei de referència per a tota la patologia neurològica urgent i d’alta complexitat de la Regió Sanitària Girona (excepte la zona d’alta Maresme), que suposa ser la referència per a una població de 734.000
habitants. Disposem d’un sistema de telemedicina que ens permet la valoració directa dels pacients que
acudeixen a urgències dels diferents hospitals comarcals de la província.

LES INSTAL·LACIONS I L’EQUIPAMENT
El Servei gestiona una planta d’hospitalització a l’Hospital Universitari Dr.Josep Trueta amb llits a la planta
convencional i 6 amb monitoratge semiintensiu a la Unitat d’Ictus. Disposem d’un laboratori de neurosonologia amb eco-doppler per a estudi de troncs supraaòrtics i transcranial, un gabinet d’electroencefalografia, un
hospital de dia propi d’administració de tractaments, així com despatxos de consultes. També d’una sala de
neurointervencionisme per al tractament endovascular de l’ictus isquèmic.

L’EQUIP
El Servei està composat per un equip multidisciplinar, de neuròlegs (18), neuropsicòlegs (5) i d’infermeria
especialitzada (3). És un equip jove, amb una edat mitja de 41 anys, i es fomenta el bon clima laboral i la
col·laboració mútua.
Ens organitzem en unitats funcionals especialitzades: malalties vasculars cerebrals, neuroimmunologia i
esclerosi multiple, trastorns del moviment, cefalees, malalties neuromusculars, epilèpsia, trastorns cognitius,
atàxies i malalties neurològiques genètiques, neuropsicologia i també realitzem consultes de neurologia
general i consultes telemàtiques amb atenció primària.

LES GUÀRDIES
Realitzem guàrdies de neurologia general de presència física els 365 dies/any així com guàrdies localitzables de neurologia vascular i de neurointervencionisme els dies laborables fins les 20 hores. Les guàrdies
dels residents són presencials: R1 a urgències, R2-R4 de Neurologia amb adjunt de presència física. Es
realitzen 4-5 guàrdies al mes i sempre es lliuren.

LA DOCÈNCIA
El Servei de Neurologia està acreditat per a la formació de 2 especialistes MIR de Neurologia. També participem de forma activa en la docència de grau a la Facultat de Medicina i a la Facultat d’Infermeria de la
Universitat de Girona i a l’Escola de Fisioteràpia Garbí, així com en diferents programes de postgrau i
màsters.
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LA RECERCA
El Servei de Neurologia té grups de recerca vinculats a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)
i treballa de forma activa en tres àrees principals: patologia vascular cerebral, malalties desmielinitzants i
malalties neurodegeneratives. Es participa en múltiples assaigs clínics i projectes d’investigació competitius
tant nacionals com internacionals. Forma part de grups de recerca consolidats, alguns d’ells acreditats oficialment per AGAUR, i ha publicat múltiples articles en revistes internacionals d’alt impacte de primer quartil.
Els residents de Neurologia participen anualment en el Congrés de la Societat Catalana de Neurologia,
Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología, la Cloenda de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Girona i en reunions i congressos de diferents subespecialitats, així com en els cursos organitzats per la
Sociedad Española de Neurologia i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona.

CRONOGRAMA DE ROTACIONS
Any de
residència

Rotació

Durada

Dispositiu on es realitza

R1

Neurologia

2 mesos

Hospital Trueta

Urgències

1 mes

Hospital Trueta

Medicina Interna

4 mesos

Hospital Trueta

Neuropediatria

1 mes

Hospital Trueta

Cardiologia

2 mesos

Hospital Trueta

Psiquiatria

2 mesos

Hosp.Sta Caterina Xarxa Salut Mental

Unitat d’Ictus

5 mesos

Hospital Trueta

Neurosonologia

1 mes

Hospital Trueta

Planta Neurologia

5 mesos

Hospital Trueta

Neuroradiologia

1 mes

Hospital Trueta

Neurofisiologia

1 mes

Hospital Trueta

Unitat de Cures Intensives

1 mes

Hospital Trueta

Unitat d'Ictus

2 mesos

Hospital Trueta

Unitat de malalties neuromusculars

2 mesos

Hospital de Bellvitge

Neurointervencionisme

1 mes

Hospital Trueta

Neurocirurgia

1 mes

Hospital Trueta

Rotacio lliure

2 mesos

A escollir pel resident

Planta Neurologia

5 mesos

Hospital Trueta

R2

R3

R4*

Unitats especialitzades (epililali,
3 mesos
Hospital Trueta
cefalees, trastorns del moviment,
Hospital Santa Caterina
Unitat
d'Ictus
3 mesos
Hospital Trueta
neuroimmunologia,
trastorns cognitius)també interconsultes a Hospital Trueta i consulta pròpia del resident una tarda a la setmana.
*Durant R4 es realitzen

CONTACTE

Telèfon Servei Neurologia: 972 940 262
Tutora de Neurologia: Yolanda Silva > ysilva.girona.ics@gencat.cat
Resident de Neurologia: Laura Sánchez > laura.13.sc@gmail.com
Més informació: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762

www.hospitaltrueta.cat
@htrueta

Salut //

