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1. Recursos i activitats del servei 

1.1 Introducció 

 

L'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta és un centre sanitari 

públic gestionat per l'Institut Català de la Salut inaugurat en 1956 i va ser el 

primer edifici de formigó armat i obra vista a Girona, amb un total de 10 plantes. 

 

Està situat en la zona nord de Girona, en l'Avinguda de França s/n i té la 

responsabilitat d'oferir assistència especialitzada a una població aproximada de 

gairebé 800.000 persones i, a més, és l'hospital bàsic per a set Àrees Bàsiques 

de Salut (Banyoles, Celrà, Girona 1, Girona 2, Girona 3, Girona 4 i Sarrià de 

Ter), amb un població de més de 156.000 habitants. (Figura 1 i 2). 

 

L'Hospital Trueta vertebra la seva activitat en tres línies: 

 

 Assistència: cobreix les necessitats sanitàries dels gironins. És centre de 

referència i ofereix totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques de 

qualsevol hospital secundari 

 

 Recerca, perquè forma part de l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona 

(IDIBGI) 

 

 Docència, que es remunta a l'any 1961, quan va acollir l'Escola 

Universitària d'Infermeria. Avui dia, ofereix formació de pregrau i 

postgrau tant d'infermeria com de Medicina. Aquest últims van començar 

el curs 2010/11. 

 

L'Hospital Doctor Josep Trueta té una capacitat de 403 llits (entre convencionals, 

els 16 de semicrítics i els 33 de crítics), 11 quiròfans i 127 gabinets i consultes 

externes, amb una plantilla d'uns 1.500 professionals. Cada any s'atenen més de 

17.000 ingressos amb una estada mitjana de 6,36 dies; es fan fins a 200.000 

visites a consultes externes, més de 15.000 tractaments a l'Hospital de dia, sense 

tenir en compte els tractaments oncològics, i més de 13.000 de telemedicina. 

 

Es realitzen més de 15.000 operacions a l'any, i any rere any s'incrementen les 

que presenten un major nivell de complexitat. S'atenen més de 60.000 urgències 

a l'any i el laboratori fa més de 4,5 milions d'estudis analítics. 

 

En la piràmide sanitària de l'atenció a la salut Pública, la base està ocupat pels 

centres d'Atenció o Assistència primària i el vèrtex pels hospitals de referència. 

 

Els vessants formatius, com a objectiu a nivell de departament de salut, han de 



5 

Programa  formatiu 

D’Oftalmologia 

 

 
 

 

possibilitar l'exercici d'una assistència sanitària moderna, actualitzada i 

humanitzada, i la millora en el nivell cultural sanitari de la població objecte dels 

serveis. 

 

L'Hospital de Girona Dr. Josep Trueta té com a missió la provisió de serveis 

sanitaris especialitzats i prestar una atenció personalitzada, integral, integrada i 

de qualitat a la nostra població. 

 

L'Hospital Trueta té distribuït el Servei d'Oftalmologia entre el Centre 

d'Especialitats Güell (les consultes externes) i el Trueta (urgències, quiròfan i 

hospitalització). Això és així perquè a l'ésser un edifici construït l'any 1956, el 

creixement i l'envelliment de la població, han fet que l'espai disponible quedés 

molt limitat i no permetia créixer a les diferents especialitats que s'allotjaven en 

ell. 

 

Fa més de 10 anys, es van traslladar les consultes de Ginecologia, Al·lèrgia, 

Rehabilitació, Otorrinolaringologia i Oftalmologia a un altre edifici fora de l'hospital 

Trueta, propietat també del ICS ( Institut Català de la salut ). 

 

El personal que exerceix la feina de casa en el CAP Güell són els mateixos 

treballadors que eren a l'Hospital Trueta i els seus contractes hospitalaris són 

també del ICS. Gràcies a que les consultes no estan físicament dins de l'hospital 

és els que ha permès créixer al servei. No afecta en l'organització, labors, 

contractes o activitats habituals. 
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Figura 1. Localització del Hospital de Girona Dr Josep. Trueta i del CAP Güell, on 

es realitzen les consultes externes d’Oftalmologia. La distància segons Google 

maps: 2,9 kms, 8 minuts en cotxe o 31 minuts caminant (2,3 kms). 
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Figura 2. Població de referència Hospital Trueta. 
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El canvi demogràfic en els últims temps és la progressiva inversió de la piràmide 

poblacional. Ens estem convertint en una societat de gent progressivament més 

envellida amb el que això comporta. Girona és una societat com la majoria de les 

societats espanyoles, amb una disminució de les edats més joves (disminució de 

naixements) i un gran increment de la població major (augment de l'expectativa 

de vida). Aquests dos canvis creen una piràmide d'edats cada vegada més 

envellida. (Figura 3) 

 

 
 

Figura 3. Piràmide poblacional Girona 2016 (Font: Instituto Nacional de 

Estadística) 
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1.2 Recursos Humans 
 

 

Cap de Servei: Dra. Flor Escalada des de l’any 2019. 

 

Entre la resta dels 14 membres del equip mèdic, 4 també són professors 

associats de la UdG. 

 
 

 

Nom 

 

 

Càrrec 

 

Professor associat 

medicina UdG 

 

 

Especialitat 

 

Dra. Flor 

Escalada 

Gutiérrez 

 

Cap de Servei 

 

SI 

 

RETINA 

MÉDICOQUIRÚRGICA 

 

Dra. Sílvia Ayats Vidal 

 

Metge adjunt 

 

NO 

 
RETINA 

MÈDICOQUIRÚRGICA I 

UVEÏTIS 

 

Dra. Noelia Barriga 

Barrios 

 

Metge adjunt 

 

NO 

 

GLAUCOMA 

 

Dra. Isabel Caral 

Vanaclocha 

 

Metge adjunt 

 

NO 

 

INFANTIL 

 

Dra. Cristina Comas 

Bedmar 

 

Metge adjunt 

 

NO 

 

VIES LLAGRIMALS I 

OCULOPLÀSTICA 

 

Dr. Joan Felip 

Furest 

 

Metge adjunt 

 

NO 

 

GENERAL I 

CACTARATES 

 

Dra. Lorena Flores 

De los Reyes 

 

Metge adjunt 

 

NO 

 

VIES LLAGRIMALS I 

OCULOPLÀSTICA 
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Dr. Josep Mª 

Frances Raluy 

 

Metge adjunt 

 

NO 

 

OFTALMOLOGIA 

GENERAL 

 

Dra. Verónica 

Mas Tur 

 

Metge adjunt 

 

NO 

 

POL ANTERIOR 

 

Dra .María Elena 

Montpetit 

González 

 

 

Metge adjunt 

 

NO 

 

POL ANTERIOR 

 

Dr. Ignacio 

Salvador Miras 

 

Metge adjunt 

 

NO 

 

RETINA 

MÉDICOQUIRÚRGICA 

 

Dr. Jordi Tarrús 

Bozal ( 

 

Metge adjunt 

 

SI 

 

RETINA 

MÉDICOQUIRÚRGICA 

 

Dr. J. Tarrús De 

Vehí 

 

Metge adjunt 

 

SI 

 

GLAUCOMA 

 

Dr. Joaquim 

Tarrús Montaner 

 

Metge adjunt 

 

SI 

 

ESTRABISME I 

NEUROOFTALMOLOGIA 

 

Dra. Teresa 

Torrent Solans 

 

Metge adjunt 

 

SI 

 

CÒRNIA 

 

També formen part del equip 1 infermera, 6 optometristes i 4  administratives. 

1.3 Recursos físics i tècnics  
 

Estructura Actual 

 

El Servei d'Oftalmologia depèn de les Direccions Mèdiques i d'Infermeria de l'H. 

Universitari Dr. Josep Trueta, ja que està integrat en forma inseparable per 

professionals mèdics, d'infermeria i d'optometria. 

 

Estructura organitzativa: 

 

 Àrea de Consultes Externes: per a l'assistència a pacients ambulatoris. 

Es realitza la major part de l'activitat assistencial representada per les 

visites, làsers, petita cirurgia, tractaments intravitris… Aquesta zona són les 

consultes externes d'Oftalmologia que abans estaven localitzades 
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físicament en l'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, que en quedar-se 

limitades pel gran creixement que havien tingut, es van desplaçar a un 

edifici extern, en aquest cas el CAP Güell, que permetia continuar creixent. 

 

 Àrea Quirúrgica: consta d'un Quiròfan en la segona planta de l'Hospital Dr 

Josep Trueta. A les tardes hi ha dos quiròfans on es realitzen intervencions 

de cataractes, parpelles…majorment de pacients que viuen en aquesta 

zona. Es disposa de CMA. 

 

 Àrea d'Hospitalització: per a malalts que hagin d'ingressar i està situada 

en la 4a planta de l'Hospital Trueta. Tenim assignada un llit. 

 

 Àrea de Ucies: en la 1a planta de l'Hospital Trueta on es realitzen les 

urgències en dies laborables amb un oftalmòleg en presència de 8 a 15 h 

del matí. Fora d'aquest horari, les urgències són de trucada telefònica. 

ria. 

El CAP GÜELL 

 

El CAP Güell disposa de: 

 

 6 consultes d'Oftalmologia equipades amb llum d'esquerda amb tonòmetre 

de Goldman, i la majoria amb projector on visiten els mèdics oftalmòlegs en 

horari de demà i de tarda 

 

 6 consultes per optometristes equipades amb projector i el material 

necessari com a ulleres de prova, cristalls... Són les encarregades de fer 

anamnesi parcial de 1a visita i graduació. Posteriorment passa a 

l'oftalmòleg per a ser visitat. 

 

 2 sales d'exploració comunes equipades amb refractòmetres / 

queratòmetres i projectors on les infermeres del servei prenen l'agudesa 

visual del pacient, tonometria i en el seu cas, la refractometria / 

queratometria i procedeixen a la instilacació de col·liris midriàtics, i després 

passa a la visita amb el metge. 

 

En els altres 4 sales trobem: 

 

 Sala làsers: Pascal i Nd-yag 

o OCT i contaje de cèl·lules endotelials 

o Biòmetre / Paquímetre, Ecògraf Ocular i Topògraf ocular 

o Petit magatzem-canviador d'una part del personal 

o Una sala polivalent per a tot el servei (optometristes, infermeres, 

metges...) 
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Totes aquestes habitacions queden vertebrades per un passadís interior que recorre 

totes les Consultes Externes. 

 

Hi ha una sala en la primera planta per les injeccions dels tractaments intravitris i 

petites cirurgies com chalazion, pterigi , amb una llitera i un microscopi. 

 

Es disposa de 3 despatxos: 

 

 Un per a tot el servei (optometristes, infermeres, metges ) que és la sala que 

he comentat abans en la mateixa segona planta on estem visitant. 

 El despatx del cap de servei en la planta baixa. 

 Les sessions del servei es realitzen en la planta 0 en una sala compartida 

amb altres especialitats per a poder disposar del canó projector. 
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Figura 4. Despatx d’Urgències ubicat a la primera planta del H Trueta. Sala de 

làsers 2ª planta del CAP Güell Quiròfan 1 de la 2ª planta H. Trueta 
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Figura 5. Pla 2ª planta CAP Güell amb la distribució de les consultes del 

servei d’Oftalmologia. 
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 Àrea d’Hospitalització al Hospital Trueta

Es localitza a la 4ªB planta del Trueta amb 1 llit assignat, encara que a la 

pràctica els ingressos són l’excepció: endoftalmitis, perforacions oculars, etc. 

Amb una mitjana de llits utilitzades de 0,88 

 

 Àrea de UCIES - Trueta

Són dos despatxos a la primera planta del H Trueta. En un trobem una llum 

d’esquerda, optotipus i projector. En el segon despatx tenim una llitera, làser 

argó, làser yag y AGF. 

 

 Àrea Quirúrgica - Trueta  Quiròfan 1 de la 2ª planta.

Quant s’obre un 2ª quiròfan per la tarda, es fa segons disponibilitat. Es disposa 

de microscopis Zeiss i Faco-vitreotomo Alcon Constellation 

1.4 Cartera de serveis 
 

L'activitat assistencial (1a i 2a visites) la donen tots els oftalmòlegs en un horari de 

demà (8 h a 15 h) i de tarda (15 h a 20 h) en el CAP Güell. Les urgències continuen 

fent-se en l'Hospital Dr. Josep Trueta Avda. França s / n de 8 AM a 15 h de dilluns a 

divendres en presència física. La resta d'hores són guàrdies no presencials. Aquesta 

cobertura li estan donant els 10 oftalmòlegs de l'Hospital-CAP Güell. 

 

L'activitat quirúrgica es desenvolupa bàsicament a l'Hospital. Actualment, en l'època 

de ple rendiment hi ha un quiròfan funcionant 2 dies de la setmana al matí i segons 

l'època també dues o tres tardes a la setmana. 

 

Es realitza cirurgia de tota mena de procediments quirúrgics, però bàsicament 

cirurgia vitreorretiniana, trabeculectomies, queratoplàsties, estrabisme i cataractes. 

 

Secció de pol anterior 

 

 Consultes generals: 

 Refracció 

 Exploració del segment anterior 

 Tonometria 

 Biometria i càlcul de lentes intraoculars 

 Ecografia ocular 

 Capsulotomia làser Yag 

 Cirurgia de la cataracta 

 Cirurgia reparadora del segmento anterior 

 Queratoplàstia 
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Secció de Glaucoma 

 

 Consultes generals 

 Tonometria (Tonopen, Goldman, Perkins i Pascal) 

 Gonioscòpia amb i sense indentació 

 Exploració Biomicroscopía de papil·la amb lents de no contacte 

 Paquimetria 

 Campimetria: Perímetre Humphrey amb programa de seguiment de 

glaucoma GPA 2 

 Tomografia de Coherència òptica con anàlisis de capa de fibres i papil·la 

 Retinògraf 

 Tractament amb làser YAG: Iridotomies, Goniopuntura, Reobertura de 

trabeculectomia, Sinequiolisis 

 Tractaments amb làser de argó : Trabeculoplàstia, gonioplastia, 

iridoplàstia ... 

 Cirurgia de glaucoma: esclerectomia profunda no perforant, 

trabeculectomia, cirurgia combinada de glaucoma i cataracta, implants 

de drenatge, drenatge supracoroideo, ciclofotocoagulació làser diode 

 Procediments quirúrgics en consulta externa: cistitomia transconjuntival, 

injeccions subconjuntivals de citostàtics, reposició de càmera anterior. 

 

Secció de retina 

 

 Consultes generals 

 Exploració fundoscòpica amb oftalmoscopi directe i/o indirecte 

 Exploració biomicroscòpia de fons de lents de contacte i de no 

contacte 

 Tomografia de Coherència òptica 

 Angiografia fluorescència 

 Ecografia ocular 

 Test psicofísics: test de colors i sensibilitat al contrast 

 Fotocoagulació retiniana con làser argó 

 Injecció intraocular de fàrmacs antiangiogènics 

 Cirurgia clàssica del despreniment de retina 

 Vitrectomia: Despreniment de retina, Màcula (forats, membranes 

epirretinianes...), Retinopatia diabètica, Hemorràgies vítries ... 

 

Secció d’Oftalmologia Infantil 

 

 Consultes generales 

 Examen de la motilitat extraocular 

 Estudi de la ambliopia 

 Estudi dels reflexes pupil·lars 

 Valoració de proves neurofisiològiques 
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 Estudi de la retinopatia del prematur 

 Estudi de la patologia ocular infantil 

 Cirurgia de estrabisme 

 Cirurgia de cataracta 

 Cirurgia de patologia orbito-palpebral en l’edat pediàtrica 

 

Secció de Oculoplàstica 

 

 Consultes generals 

 Estudi i diagnòstic de patologia de vies llagrimals 

 Estudi i diagnòstic de lesions tumorals i pseudotumorals 

palpebrals 

 Estudi i diagnòstic de traumatisme orbito-palpebrals 

 Estudi i diagnòstic d’orbitopatia distiroidea 

 Estudi i diagnòstic de lesions tumorals i pseudotumorals 

orbitaries 

 Cirurgia de la via llagrimal: Dacriocistorrinostomia, Dacriocistectomia 

 Cirurgia palpebral: exèresis simple i reconstruccions palpebrals 

complexes (colagazos, empelts ...) 

 Cirugía de descompressió orbitaria 

 Enucleació 

 Evisceració 

 Cirugía de la òrbita anoftàlmica 

 Exenteració 

 

Secció d’Inflamacions i Infecciones Oculars 

 

 Consultes generals 

 Estudi i diagnòstic de uveïtis anteriors, mitges i posteriors 

 Estudi i diagnòstic de úlceres corneals 

 Estudi i diagnòstic de endoftalmitis 

 Estudi i diagnòstic de retinocoroiditis 

 

Secció de Neurooftalmologia 

 

 Consultes generales 

 Estudi i diagnòstic de neuritis òptiques 

 Estudi i diagnòstic de lesiones de la via òptica 

 Estudi i diagnòstic d’alteracions pupil·lars 
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2. Programa de la especialitat 

2.1 Programa de rotacions 
 

Programa de les Rotacions. Rotacions Específiques a cada any de  residència: 

 

Els R1 tenen 3 rotacions de 8/1/2 mesos: 

 

 Oftalmologia general, bàsica i refracció en CAP Güell 2ªplanta 

 Rotaran un mes per Atenció Primària al CAP Montilivi Girona - 3 

 Urgències de l’especialitat en el box Urgències Hospital Trueta de 

Girona situat en la primera planta 

 

Els R2 tenen 3 rotacions de 8/1/2 mesos: 

 

 Unitat de segment anterior en CAP Güell 2ªplanta 

 Urgències de la especialitat en el box de Urgències Hospital Trueta de 

Girona 

 Òrbita i annexos en CAP Güell 2ªplanta 

 

Los R3 tenen 3 rotacions de 2/8/1 mesos: 

 

 Òrbita y annexos en CAP Güell 2ªplanta 

 Unitat de Retina Mèdica-Retina-Vítreo en CAP Güell 2ªplanta 

 Urgències en el box de Urgències Hospital Trueta de Girona 

 

Els R4 tenen 4 rotacions de 4/3/3/1 mesos: 

 

 Neurooftalmologia i Estrabisme en CAP Güell 2ªplanta 

 Ampliació Rotació pel departament o unitat que escull en CAP Güell 2ª 

planta. També podria anar a un altre centre on hi hagi tècniques o 

equipaments no disponibles en el nostre centre. 

 Policlínica Generalitzada en CAP Güell 2ªplanta 

 Urgències Especialitat en el box d’Urgències Hospital Trueta de Girona 

 

En el cas dels R4 hi ha un període de 3 mesos que poden dedicar a ampliar la 

rotació, però la llei obliga a acabar la residència en el propi hospital. 

 

En total, els residents passaran uns 38 mesos en el CAP Güell durant el seu 

període de formació. 
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OBJECTIUS DE LES ROTACIONS ESPECIFICADES PER ANY DE RESIDÈNCIA: 

 

 Correcte història clínica i exploració del pacient tant en consulta externa 

com a Urgències 

 Agudesa visual llunyana i propera 

 Refracció objectiva i subjectiva i ús d’autorefractòmetre 

 Maneig de caixa de lents 

 Maneig de llum d’hendidura (inclou maneig de filtres, hendidura, fer 

mides, canviar la bombeta, netejar el mirall...)  

 Biomicroscòpia 

 Maneig del tonòmetre, incloent la calibració 

 Maneig del Perkins 

 Saber utilitzar lent de 3 miralls 

 Explorar retina 

 Ús de l’oftalmoscopi directe i indirecte  

 Queratòmetre 

 Biometria 

 Paquimetria 

 OCT 

 Iconografia 

 Campímetre 

 AFG 

 Vies llagrimals 

 Posar lent de contacte 

 Saber fer col·liris fortificats 

 Explorar i immobilitzar un nen 

 

Quirúrgics: a partir del 6º mes 

 

 Punts de sutura en la urgència 

 Pterigi 

 Chalazion 

 Anestèsia subtenoniana, subconjuntival 

 Retrobulbar d’alcohol 

 Conèixer els tipus i formes de sutures practicant-les en el microscopi 

utilitzant diferents materials (silicona, gasses...) 

 

Els residents de 2º, 3ª i 4º any hauran d’anar incrementant i consolidant els 

coneixements que hagin adquirit des de R1.  
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RESIDENT SEGON ANY 

 

 Realització d’ecografia A i B  

 Valoració de TAC i RMN 

 Microscopi espectacular 

 Proves estrabologia  

 Evolucionar en la història clínica i exploració del pacient tant en consulta 

externa com en Urgències, a la vegada que es van ampliant els 

coneixements 

 Refracció objectiva i subjectiva i maneig de la caixa de lents 

 

Quirúrgic 

 

 Inici de cirurgia de cataracta, segment anterior i oculoplàstica 

 Maneig postoperatori 

 Fotocoagulació desgast de la retina 

 Capsulotomia 

 Iridotomia 

 Enucleació 

 Evisceració 

 Inici en el maneig quirúrgic de les ferides palpebrals, corneals i 

esclerals 

 

RESIDENT TERCER ANY 

 

 Maneig Làser YAG: capsulotomia, iridotomia, suturolisis, sinequiolisis, 

vitreolisis, incarceració de iris, goniopuntura 

 Làser Àrgon: panfotocoagulació, reixeta macular, trabeculoplàstia, 

iridoplàstia, iridotomia 

 Interpretació de AFG, ECO, Queratometria, Biometria, Pentacam, OCT, 

microscòpia especular 

 Saber fer i interpretar un camp visual 

 

A nivell clínic ha de manejar sense dificultat el 90% dels problemes que es 

presenten en la clínica diària tant en consulta externa com en la de Urgències, i 

aconsellar i supervisar el treball dels residents menors 

 

A nivell quirúrgic: 

 

 Cirurgia de cataracta (incloent vitrectomia) i glaucoma (EPNP- 

trabeculectomia-combinada- implant valvular-ciclofotocoagulació 

diode) 

 Inici en cirurgia vitreorretiniana 
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 Injeccions intravítries 

 Maneig dels glaucomes aguts, ferides corneals i esclerals 

 

RESIDENT QUART ANY 

 

 Ampliar els coneixements clínics i quirúrgics apressos en els anys 

precedents. 

 Proves estrabologia, maneig prismes 

 Autonomia en la cirurgia de cataracta. 

 Supervisar i aconsellar als residents menors. 

 Rotació externa, ja sigui nacional o internacional 

2.2 Guàrdies 
 

La realització de guàrdies des de l’inici de la residència és un aspecte 

imprescindible en la formació general del oftalmòleg. Molts aspectes importants 

en la pràctica clínica (traumatismes, infeccions...) es presenten quasi 

exclusivament en els serveis d’urgència. Els residents realitzen un promig de 4 

a 6 guàrdies al mes de presència física, essent de 17 hores durant la setmana 

i de 24 hores els caps de setmana i festius. El resident estarà de presència 

física de 17h a 8h, amb un metge oftalmòleg de trucada telefònica de reforç. 

En el cas del R1 estarà supervisat per un adjunt d’urgències en presència 

física i un metge oftalmòleg de trucada telefònica de reforç. 

2.3 Rotacions Externes 
 

A elecció de cada resident, per adquirir coneixement de mètodes diagnòstics o 

terapèutics no existents en el nostre servei, o profunditzar en àrees o patologies 

especifiques. 

2.4 Rotacions d’altres especialitats 
 

Els metges residents de Medicina Familiar i Comunitària efectuen una rotació 

d’1 mes en el nostre servei per adquirir els coneixements tècnics diagnòstics 

bàsics de l’especialitat i les pautes de tractament de patologies bàsiques que 

poden ser ateses a l’Atenció Primària. 

 

És habitual la rotació d’estudiants en règim d’ “Erasmus” procedents de diversos 

països europeus. 
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3. Activitats Docents 

3.1 Sessions del Servei 
 

 Sessió de Residents: en horari de 8,15 – 9 h. 

 Inclou Sessions monogràfiques, iconogràfiques, bibliogràfiques i casos 

clínics 

 Sessió General del Servei: Tots els dimarts en horari de 8,15 h -9 h 

 Sessió Monogràfica per cada una de les Seccions del Servei de manera 

rotatòria. 

 A més a més, sempre que sigui possible, assistiran a les Sessions 

Generals d’àmbit Hospitalari. 

3.2 Cursos de Formació Comú Complementària per Residents 
 

El resident participarà en els diferents cursos organitzats per l’hospital. 

Aquesta formació transversal consisteix en: 

 

SESSIONS GENERALS HOSPITALÀRIES (TOTS ELS  RESIDENTS) 

 

Coordinadors: Comissió de Docència. 

Orientat a: Tots els  residents i personal sanitari del Hospital. 

 

Data: Una sessió al mes durant tot l’any. 

Duració: de 15:30h a 17h. 

Lloc: Sala d’actes del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. 

Objectiu: Els temes de les sessions generals hospitalàries són d’interès 

general per tot el personal sanitari del Hospital Universitari de Girona Dr. 

Josep Trueta i tracten diferents temes de actualitat. 

Calendari de sessions: envio per correu electrònic als residents, tutors i caps 

de servei. Disponible també en la intranet i taula d’anuncis de docència. 

 

JORNADA D’ACOLLIDA DE RESIDENTS: 

 

Directors: Núria Masnou, Comissió de Docència. 

Data: 26 de maig  

Duració: 5 hores 

Lloc: Sala d’actes del Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. 

Dirigit a: MIR, FIR, LLIR y IIR de nova incorporació al Hospital. 
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CURS D’INTRODUCCIÓ A URGÈNCIES (R1) 

 

Director del curs: Servei de Urgències. 

Data: Maig-Juny  

Duració: 10,5 hores. 

Lloc: Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. 

Dirigit a: MIR, FIR, LLIR i IIR de nova incorporació en el Hospital 

 

CURS SOBRE INTERPRETACIÓ ELECTROCARDIOGRAMA: (R1) 

Director del curs: Dr. Albert, Dr. Rivero i residents R5, Servei de 

Cardiologia. 

Data: juny  

Lloc: Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. 

Duració: 4 h. 

 

HABILITATS COMUNICATIVES: relació amb el pacient 

Coordinador: Dra. Yolanda Silva. 

Obligatori per: Residents de 1r any 

Dates: Es comunicarà amb antelació 

Duració: 11 hores lectives. 

Lloc: Aules docents (Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta o 

IDIBGI). 

Objectiu: Conèixer i analitzar el fet comunicatiu amb el pacient. Exercir l’anàlisi de 

la comunicació quotidiana en la relació assistencial. Desenvolupar recursos i 

habilitats per millorar el procés comunicatiu amb el pacient i familiars. 

Avaluació: Assistència i pràctica. 

 

CURS DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA 

 

Coordinador: Dra. Yolanda Silva 

Docents: Dr. Xavier Arbonés i Antoni Bardera. 

Orientat a: Residents de 2n any. 

Data: Gener-Febrer. 

Horari: Matins i tardes. 

Duració: 14 hores lectives. 

Lloc: Aules docents (Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta). 

Objectiu: Conèixer les formes de presentar i difondre els resultats dels 

treballs científics en ciències de la salut. Conèixer tot el procés d’ 

estructuració, redacció, síntesis, envio, revisió, acceptació – rebuig, 

presentació d’una comunicació científica. Familiaritzar-se amb els 
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procediments de comunicació científica oral tant verbal como no verbal. 

Conèixer  els mètodes de ajuda  visual en comunicació oral. 

Avaluació: Assistència i presentació de una comunicació oral. 

 

BIOÈTICA 

 

Coordinadors 

Docents: Dra. María Luisa Rubio Montañés, Dra. Carmen Adalid, Dra.Carmen de 

Castro 

Orientat a: Residents de 2n any. 

Data: A determinar. 

Horari: Formació online a través de MOODLE i un dia presencial 

Objectiu: Introducció a la bioètica. Afavorir la reflexió sobre les principals 

problemàtiques ètiques. Afavorir la reflexió sobre les principals problemàtiques 

ètiques generades en l’àmbit de la ciència i la tècnica, oferint atenció especial als 

conflictes bioètics més habituals en la activitat sanitària. 

 

CURS DE FORMACIÓ BÀSICA DE RESIDENTS EN PROTECCIÓ 

RADIOLÒGICA (R1) 

 

Director del curs: Departament de Salut (online) y Carles Muñoz Montplet 

(presencial) 

Data: Juny i Octubre. 

Duració: formació online i presencial (3 hores). 

Lloc: Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. 

Dirigit a: MIR, FIR, LLIR i IIR de nova incorporació al Hospital  

Objectiu: Contingut teòric i pràctic de conformitat amb el establert en la legislació 

vigent, coneixements bàsics en protecció radiològica ajustats al previst en la 

Guía Europea «Protecció Radiològica 116» 

 

CURS DE RECERCA BIBLIOGRÀFICA EFICIENT 

 

Fonaments teòrics de MBE. Busca Bibliogràfica Bàsica 

Docents: Xavier Basurto Oña, Eva Armero Garrigós 

Orientat a: Residents de 1r any. 

Data: Novembre-desembre 2017 

Duració: 20 hores 

Lloc: Formació online a través de MOODLE 

Objectiu: Adquisició de coneixements bàsics del mètode MBE. Saber 

formular una pregunta clínica estructurada sobre qualsevol aspecte de la 

pràctica clínica diària (etiologia, clínica, diagnòstic, tractament, pronòstic). 

Adquirir els coneixements teòrics i habilitat pràctica necessària per dur a 

terme una recerca bibliogràfica en les principals bases de dades primàries 

i secundaries de Internet. Adquirir la habilitat pràctica necessària per 
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realitzar recerques en aquests recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURS DE NUTRICIÓ HOSPITALARIA 

 

Coordinador: Comitè de Nutrició Artificial 

Orientat a: Residents de 2n any 

Data: Novembre 

Duració: 6 hores 

Lloc: Aula de formació Hospital Josep Trueta. 

Objectiu: Aportació de coneixements i recomanacions per la millora continua en 

la prescripció i la administració de nutrició als pacients. 

 

3.3 Congressos, Jornades i Cursos de la Especialitat 
 

Jornades Anuals de Residents d’Oftalmologia. SECOIR, SERV, SEO… Reunió 

Nacional d’Urgències en Oftalmologia 

 

Durant l’any s’organitzen algunes jornades sobre les diferents subespecialitats i un 

curs anual de 20-30 hores anuals. Tots aquests cursos estan degudament 

acreditats per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional Salud. 

3.4 Formació en Investigació i Publicacions 
 

Participació en línees d’investigació, projectes i publicacions del Servei 

 
4. Material docent disponible en la biblioteca 

4.1 Revistes Bàsiques de Medicina 
 

L’Hospital Universitari Josep Trueta disposa d’una biblioteca virtual la qual es pot 

consultar des de el propi hospital o des de casa nombroses Revistes Nacionals i 

Internacionals. 
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Per accedir aquest Servei de Biblioteca virtual és necessari inscriure’s prèviament 

en un formulari previst a tal finalitat.  

 

 

4.2 Llibres de l’Especialitat 
 

Si no estan disponibles en el centre, es poden sol·licitar 

4.3 Revistes de l’Especialitat 
 

1. Archives of Ophthalmology 

2. Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología 

3. American Journal of Ophthalmology 

4. British Journal of Ophthalmology 

5. Journal Francais D’ Ophtalmologie 

6. Ophthalmology 

4.4 Bases de Dades i Revistes Electròniques 
 

Disposa d’una biblioteca virtual en la que es poden consultar des de el propi 

hospital o des de casa, nombroses bases de dades. (OVID, Proquest, 

Uptodate,...). Per accedir en aquest Servei de Biblioteca virtual es necessari 

inscriure’s prèviament en un formulari previst a tal finalitat. 
 



www.hospitaltrueta.cat

@htrueta

hospitaltrueta_icsgirona


