Servei d’Oncologia Mèdica
El Servei d’Oncologia Mèdica forma part de l’Institut Català d’Oncologia de Girona. Dona servei a l’Hospital
Universitari Dr. Josep Trueta del que en forma part com a centre de referència oncològic. A més també és el
responsable de l’assistència dels pacients oncològics de la resta dels hospitals de la xarxa de la Regió
Sanitària de Girona: H. de Santa Caterina-IAS, H. de Blanes, H. Sant Jaume de Calella, H. de Palamós, H.
de Figueres, H. d’Olot i H. de Campdevànol. La població de referència és de > 850.000 habitants essent la
segona més gran dels centres sanitaris públics de Catalunya.
Els professionals del Servei treballen en xarxa amb tots aquests centres i la major part d’ells hi fan dedicació
de 1-2 dies a la setmana. Així es garanteix així l’equitat en l’accés a una assistència de qualitat i a la recerca
clínica.

LES INSTAL·LACIONS I L’EQUIPAMENT
El Servei compta amb una unitat d’hospitalització amb 21 llits, hospital de dia, àrea de consultes externes i
un àrea de treball. Està acreditat pel CatSalut per al tractament de totes les neoplàsies i treballa en xarxa
amb altres centres en algunes patologies. Disposa de Unitat de Consell Genètic en Càncer i té el suport del
Servei de Cures Pal·liatives, de la Unitat d’Atenció Continuada i de la Unitat d’Investigació Clínica de l’ICO
Girona. El centre disposa d’un Registre Hospitalari de Tumors i es col·labora amb el Servei d’Epidemiologia
i Registre Poblacional del Càncer Girona.

L’EQUIP
El Servei compta actualment amb 20 oncòlegs mèdics i 1 metge internista. És un servei jove amb una mitjana d’edat de 44 anys, és dinàmic i s’hi fomenta el treball col·laboratiu i en xarxa.
Estem organitzats en unitats especialitzades integrades cadascuna d’elles per 3-4 professionals:
hospitalització, tumors digestius, mama i SNC, urogenitals-ORL-pell-sarcomes, tumors toràcics, consell
genètic i disposem també de professionals especialitzats en oncogeriatria.

LES GUÀRDIES
Es fan guàrdies d’oncologia mèdica amb un membre del servei que està de presència física fins a les 20h
els dies laborables i 12h els caps de setmana, la resta d’horari està localitzable. Les guàrdies dels residents
són presencials: R1 a urgències mèdiques, R2-R5 específiques d’oncologia mèdica amb el suport del metge
adjunt. Es realitzen 4-5 guàrdies al mes i sempre es lliuren.

LA DOCÈNCIA
El Servei d’Oncologia Mèdica està acreditat per a la formació de 1-2 especialistes MIR per any. Participa de
forma activa en la docència de grau a la Facultat de Medicina i en la docència de post-grau i màsters. Es
fomenten els projectes de tesi doctorals entre els membres de l’equip i residents.
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LA RECERCA
El Servei d’Oncologia Mèdica participa en grups de recerca vinculats a l’Institut d’Investigació Biomèdica de
Girona (IDIBGI) i de la Facultat de Medicina i treballa de forma activa en diferents àrees: metabolisme i
càncer, epidemiologia molecular, càncer de pulmó, càncer de mama i ginecològics i càncer hereditari. Es
realitzen assaigs clínics en totes les seves fases i participa i té lideratge en múltiples grups cooperatius
nacionals i internacionals de recerca clínica. Els seus membres participen en la publicació de múltiples
articles en revistes internacionals de primer quartil. Els residents d’Oncologia Mèdica participen anualment
en el Congrés Anual de la Societat Espanyola d´Oncologia Mèdica (SEOM), i en múltiples reunions i
congressos deles diferents subespecialitats d´Oncologia en funció de la seva rotació. També s’incentiva a la
participació i realització on-line de diferents cursos i màsters acreditats de l’especialitat.

CRONOGRAMA DE ROTACIONS
Any de
residència

Rotació

Durada

Dispositiu on es realitza

R1

Hospitalització Oncologia Mèdica

2 mesos

ICO Girona – Hospital Trueta

Urgències

1 mes

Hospital Trueta

Medicina Interna

5 mesos

Hospital Trueta

Digestiu

1 mes

Hospital Trueta

Anatomia Patològica

1 mes

Hospital Trueta

Diagnòstic per la Imatge

1 mes

IDI-Hospital Trueta i IAS

Hematologia

2 mesos

ICO Girona – T

Hematologia

1 mes

ICO Girona

Oncologia Radioteràpica

3 mesos

ICO Girona

Unitat de Cures Intensives

2 mesos

Hospital Trueta

Hospitalització Oncologia Mèdica

6mesos

ICO Girona - Hospital Trueta

Hospitalització Oncologia Mèdica

4 mesos

ICO Girona - Hospital Trueta

Unitat de Mama i SNC

6 mesos

ICO Girona - Hospital Trueta

Unitat de Tumors Digestius

2 mesos

ICO Girona -Hospital Trueta

Unitat de Tumors Digestius

4 mesos

ICO Girona- Hospital Trueta

Unitat de Tumors Toràcics i ORL

4 mesos

ICO Girona- Hospital Trueta

Unitat de Tumors Urogenitals

4mesos

ICO Girona- Hospital Trueta

Unitat de Fases I

2mesos

ICO Bellvitge

Rotació externa

2mesos

Hospital a escollir

Consell Genètic i Projecte Recerca

2mesos

ICO Girona- Hospital Trueta

Hospitalització Oncologia Mèdica

6mesos

ICO Girona- Hospital Trueta

R2

R3*

R4*

R5**

*Durant R3-R4 es realitzen interconsultes a Hospital Trueta i consulta pròpia de primeres visites.
** Durant R5 es realitza una consulta pròpia tant de primeres visites com de pacients en tractament i seguiment.
Durant la rotació a la planta de R5 el resident és responsable dels seus propis llits (supervisat per l’adjunt ), mantenint
la consulta externa.

CONTACTE

Telèfon Servei Oncologia: 972 225834
Tutors d’Oncologia:
Gemma Viñas > gvinyes@oncologia.net
Raquel Guardeño > rguardeno@oncologia.net
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