
 

 

 

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia
logia que se’n deriva de la zona centre
Pla de l’Estany (les 4 ABS de Girona

És centre de referència de les comarques
reproducció assistida, i per a l’oncolo

Dona cobertura a1.300 parts anuals

En el darrer any, el 60% d’aquests parts

 

 

A nivell hospitalari, el servei gestiona
ció telemètrica) i una àrea d’atenció
quirúrgic robòtic d’alt nivell i de radioteràpia
anuals de fecundacions in vitro  a l’Hospital

L’Atenció Primària Obstètrica i Ginecològica
Girona l’ASSIR està centralitzat a la
l’atenció es localitza a les ABS de Sarrià

 

 
 

El Servei està composat per un equip
res, 16 TCAI, 1 psicòloga, 5 administratives
dinàmic i cooperatiu on es fomenta el
 
S’organitza en Unitats Funcionals 
especialitzada: obstetrícia d’alt i baixrisc,
patologia cervical, patologia endometrial,
 
La llevadora és la professional de referència
seguiment de l’embaràs de riscbaix 
d'alt risc el realitzen els obstetres a l'ASSIR

  

 Com a fet diferencial, l’Hospital Dr. Josep Trueta compta amb una llevadora a la planta de maternitat IBCLC 
en torn de matí que gestiona les altes puerperals de baix risc, l’atenció domiciliària en cas d’alta precoç i 
l’acompanyament en l’alletament matern

 

 
 
La Unitat Docent Multiprofessional d’Obstetrícia i Ginecologia
4 especialistes LLIR per any de formació.

 

Infermera 
ginecològica

LES INSTAL·LACIONS I L’EQUIPAMENT

L’EQUIP  

LA DOCÈNCIA  

      

www.hospitaltrueta.cat 
@htrueta 

Obstetrícia integra els controls rutinaris ginecològics i obstètrics
centre de Girona i de l’assistència primària centralitzada

Girona, ABS Sarrià, ABS Celrà, ABS Banyoles). 

comarques gironines per a les embarassades d’alt risc,
l’oncologia ginecològica i mamària. 

anuals i a tota la hospitalització de la patologia anteriorment

parts han estat eutòcics i un 13,5% sense cap tipus

gestiona una planta d’hospitalització, una sala de parts
d’atenció d’urgències obstètriques iginecològiques.També

radioteràpia intraoperatòria en oncologia mamària. Gestiona
Hospital Dr. Josep Trueta de Girona) 

Ginecològica es assumida per l’ASSIR Gironès-Pla de
la 4a. planta del Centre d’Especialitats Güell; mentre
Sarrià de Ter, Celrà i Banyoles.  

equip multidisciplinar: 23 ginecòlegs i obstetres, 25
administratives i 3 zeladors. És un equip jove amb una edat

el bon clima laboral i la col·laboració mútua.  

Especialitzades que donen cobertura als equips
baixrisc, ginecologia general, ginecologia oncològica,

endometrial, patologia annexial, patologia del sòl pelvià 

referència per a la classificació inicial del risc de  
 i mig, dut a termefonamentalment a l' ASSIR. El 
l'ASSIR en col·laboració amb la llevadora.  

Com a fet diferencial, l’Hospital Dr. Josep Trueta compta amb una llevadora a la planta de maternitat IBCLC 
atí que gestiona les altes puerperals de baix risc, l’atenció domiciliària en cas d’alta precoç i 

l’acompanyament en l’alletament matern, obtenint un percentatge d’alletament a l’alta d’un 95

d’Obstetrícia i Ginecologia actualment té acreditats 2 especialistes MIR i 
LLIR per any de formació. 

 obstètrica i 
ginecològica > Llevadora

L’EQUIPAMENT 

Salut //

obstètrics així com la pato-
centralitzada a l’ASSIR Gironès-

risc, per a les tècniques de 

anteriorment esmentada. 

tipus d’anestèsia. 

parts (dotada de monitoritza-
iginecològiques.També disposa d’equipament 

Gestiona uns 100 cicles 

de l’Estany. A la ciutat de 
mentre que fora de la ciutat 

25 llevadores, 14 inferme-
edat mitjana de 41 anys, 

equips d’assistència primària 
oncològica, patologia mamària, 

 i reproducció. 

  l’embaràs i pel control i 
 seguiment de l'embaràs 

Com a fet diferencial, l’Hospital Dr. Josep Trueta compta amb una llevadora a la planta de maternitat IBCLC 
atí que gestiona les altes puerperals de baix risc, l’atenció domiciliària en cas d’alta precoç i 

, obtenint un percentatge d’alletament a l’alta d’un 95%. 

actualment té acreditats 2 especialistes MIR i 

Llevadora 

 



 

 

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia
Girona (IDIBGI). Col·labora en diversos
com internacionals.Els residents participen
per any de residència. 
 
 
 

  

 
A nivell d’assistència primària especialitzada,
realitzen diverses activitats educatives
ves prenatals i postnatals en les que
Suport a l’Alletament Matern que de
les dones que ho requereixen. 
 
 

 

 

 

 

 

Any de  
residència 

Rotació 

R1 Unitat de Puerperi 

 ASSIR 

 Sala de Parts 

R2 ASSIR 

 Sala de Parts 

 Consultes de risc 

LA RECERCA 

CRONOGRAMA DE ROTACIONS

www.hospitaltrueta.cat 
@htrueta 

CONTACTE  Tutores:  Lara

 Agnès

Més informació: 

 

RECERCA 

Obstetrícia té grups de recerca vinculats a l’Institut d’Investigació
diversos assaigs clínics i projectes d’investigació competitius

participen anualment a diferents congressos i cursos

especialitzada, a part de la formació a consultes duta
educatives externes dirigides la comunitat, així com, diverses

que els residents participen de forma molt activa.
des de fa més de vint anys dona assistència, acompa

Durada Dispositiu

 7 setmanes Hospital Trueta

18 setmanes Hospital Trueta

24 setmanes Hospital Trueta

17 setmanes Hospital Trueta

23 setmanes Hospital Trueta

7 setmanes Hospital Trueta

ROTACIONS 

Salut //

Lara Redondo Bautista>lredondo.girona.ics@gencat.cat

Agnès Magret Martínez >amagret.girona.ics@gencat.cat

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

d’Investigació Biomèdica de 
competitius tant nacionals 

cursos que tenen estipulats 

duta a terme a l’ASSIR, es 
diverses activitats formati-

activa. En destaca el Grup de 
acompanyament i suport a 

Dispositiu  on es realitza  

Trueta 

Trueta / CE Güell 

Trueta 

Trueta/ CE Güell 

Trueta 

Trueta 

 

lredondo.girona.ics@gencat.cat 

amagret.girona.ics@gencat.cat 

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


