
 

 

 

El Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta és de referència per a tota la 

patologia pediàtrica urgent i d’alta complexitat de la Regió Sanitària de Girona, amb una població d’uns 

740.000 habitants entre els quals més de 140.000 corresponen a pacients en l’edat pediàtrica (de 0 a 14 

anys).  

 

 

El Servei gestiona una planta d’hospitalització amb 22 (ampliables en època epidèmica), una àrea de crítics 

i un servei d’urgències pediàtriques. L'àrea de crítics és una unitat mixta amb 4 llits d'UCI pediàtrica (ampli-

ables a 8) i 26 llits de neonatologia (8 dels quals són de cures intensives). Disposem de diferents consultes 

de subespecialitat pediàtrica (pneumologia-al·lergologia, cardiologia, neurologia, endocrinologia, gastroente-

rologia, nefrologia, reumatologia i infectologia) i tenim un conveni amb el Parc Hospitalari Martí i Julià per a 

les consultes d’hematologia i adolescència.  

L’àrea de crítics es va remodelar l’any 2015 i està previst ampliar-la amb una UCI pediàtrica nova i amb 

reformes a l’àrea d’hospitalització.  

 

 

 

El Servei està format per una plantilla jove i es fomenta la col·laboració mútua i la docència als residents. Es 

treballa de manera molt propera, en equip, residents i adjunts. 

Ens organitzem en dues grans unitats funcionals: la de Neonatologia-UCI Pediàtrica (que atén a més una 

consulta de seguiment neonatal i els nadons de la planta d'Obstetrícia) i la d'Hospitalització-Urgències pedi-

àtriques que atén a més les consultes de subespecialitat. A més comptem amb la col·laboració d'especialis-

tes d'Atenció Primària que desenvolupen part de la seva activitat a l'hospital. 

 

 
 
Realitzem guàrdies de pediatria de presència física els 365 dies/any. Els residents fan guàrdies a l’àrea 
d’urgències durant els dos primers anys de residència de manera exclusiva. Posteriorment fan part de les 

guàrdies a l’àrea de crítics i la resta a urgències. Es realitzen 4-5 guàrdies al mes i sempre es lliuren. 

 
 

 

 

El Servei està acreditat per a la formació de 4 especialistes MIR de pediatria i 2 d’infermeria pediàtrica. 
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, així com en programes de postgrau i màsters. 
 

Tenim un ampli programa de sessions formatives que inclou sessions bibliogràfiques, clínico-radiològiques, 

de simulació entre d’altres. A més tots els residents reben formació acreditada en reanimació cardiopulmo-

nar pediàtrica i neonatal bàsica i avançada. 
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El Servei de Pediatria compta amb una línia d'investigació consolidada en metabolisme i risc cardiovascular 

(Grup d'Endocrinologia Pediàtrica) de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta. Aquesta 

línia d'investigació està avalada per nombrosos projectes i per publicacions en revistes de primer decil i 

primer quartil. Els residents de pediatria fan una rotació amb l'equip d'investigació i en poden rebre suport i 

tutorització durant tota la residència per a la realització de treballs de recerca i presentacions a congressos. 

Es garanteix la participació de tots els residents com a mínim en un congrés de l'especialitat cada any i s'a-

favoreix l'assistència a aquells cursos i jornades que es considerin d'interès formatiu. 

 

     

* Can Gibert del Pla, Montilivi, Vilaroja, Taialà, Sarrià de Ter i Salt.  

 

 

 

 

Any de  

residència 

Rotació Durada Dispositiu on es realitza 

R1 Urgències de Pediatria 3 mesos Hospital Trueta 

 Planta d’hospitalització Pediatria 3 mesos Hospital Trueta 

 Atenció Primària 3 mesos Centres d'Atenció Primària acreditats* 
del Gironès* 

 Neonatologia 2 mesos Hospital Trueta 

 Recerca 1 mes IDIBGI 

R2 Urgències de Pediatria 3 mesos Hospital Trueta 

 Planta d’hospitalització Pediatria 3 mesos Hospital Trueta 

 Cirurgia pediàtrica 2 mesos Hospital Trueta 

 Hemalogia - oncologia 2 mesos Hospital Vall d’Hebron 

 Salut mental 1 mes CSMIJ (IAS) 

 CCEE pneumologia 1 mes Hospital Trueta 

R3 UCI neonatal / UCI pediàtrica 10 mesos Hospital Trueta 

 Rotació lliure 2 mesos A escollir pel resident 

R4 Planta d’hospitalització Pediatria 2 mesos Hospital Trueta 

 Consultes externes 6 mesos Hospital Vall d’Hebron 
Hospital Santa Caterina 

 Rotació lliure 4 mesos A escollir pel resident 

CRONOGRAMA DE ROTACIONS 
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CONTACTE  

 

 

Telèfon Servei Pediatria: 972 940 292 

Tutores: Dolors Casellas Vidal  >  dcasellas.girona.ics@gencat.cat 

Resident: Berta Roca Portella  >   bertaroca19@gmail.com                                                                           

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

                              http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/219 

 

LA RECERCA 
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