
 

 

 

El servei d’Urologia desenvolupa la seva activitat a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i a 

l’Hospital Santa Caterina de Salt, de manera que el Servei treballa com un sol equip en els dos centres hos-

pitalaris. És el servei de referència per a tota la patologia urològica urgent i d’alta complexitat de la Regió 

Sanitària de Girona, que suposa ser la referència de 734.000 habitants.  

 

 

El servei gestiona una planta d’hospitalització i disposem de 5 mòduls de quiròfan setmanals a l’Hospital 

Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, També gestionem llits d’hospitalització i 3 mòduls setmanals de 

quiròfan a  l’Hospital Santa Caterina de Salt. Disposem d’un Gabinet d’Urodinàmia i d’administració de trac-

taments endovesicals i despatxos de consultes. 

 

 

El servei està compost per  un equip d’onze uròlegs. 

Ens organitzem en unitats funcionals especialitzades: oncologia urològica, urolitiasi, cirurgia uretral i recons-

tructiva, andrologia i urologia funcional. També realitzem les consultes d’urologia funcional i consultes tele-

màtiques amb atenció primària. 

Comitès multidisciplinars: Unitat funcional oncològica i Comitè de sòl pelvià. 

 

 

 

Realitzem guàrdies d’urologia localitzades. Les guàrdies dels residents són presencials: R1 a Urgències, 

R2-R5 guàrdies d’urologia amb adjunt localitzable. 

Es realitzen 4 guàrdies al mes i es lliuren.  

 

 

 

El servei d’Urologia està acreditat per a la formació d’una plaça/any d’especialista MIR d’urologia.   

També participem en la docència de grau a la Facutat de Medicina de la Universitat de Girona, així com en 

diferents programes de postgrau. 

 
 

 

El servei d’Urologia té grups de recerca vinculats a l’ Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i 

treballa de forma activa a l’àrea de patologia oncològica de la pròstata. 

 

Servei d’Urologia   
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Participa en assaigs clínics amb l ’Institut Català d’Oncologia (ICO) i en projectes d’investigació amb la facul-

tat de Ciències de la Universitat de Girona i ha publicat múltiples articles en revistes internacionals d’alt im-

pacte 

 

 

    

 

Any de resi-
dència 

Rotació Durada Dispositiu on es realitza 

R1 Urologia  1 mes Hospital Trueta 

 Cirurgia General i Digestiva  3  mesos Hospital Trueta  

 Cirurgia Vascular 1’5  mesos Hospital Trueta  

 Medicina Intensiva. 1’5  mesos  Hospital Trueta  

 Nefrologia   1 mes Hospital Trueta 

 Radiodiagnòstic   1’5  mesos Hospital Trueta 

 Ginecologia   1’5  mesos Hospital Trueta 

R2 Cirurgia Pediàtrica 
 

2  mesos Hospital Trueta 

 Atenció Primària 
 

1 mes EAP Girona 3 

 Urologia 6 mesos Hospital Trueta 

 
Rotació complementària: Anatomia Patològica o 
Cirurgia experimental  

2 mesos Hospital Trueta 

R3 Urologia 
 
 
 

5 mesos Hospital Trueta 

 Urodinàmia/ Incontinència 
 

3  mesos Hospital Trueta  

 Litotrípsia  3  mesos H.  Germans Trias i Pujol 

R4 Unitat de Trasplantament  renal  3 mesos H.  Germans Trias i Pujol 

 Urologia 7 mesos Hospital Trueta 

 Atenció Primària 
 

1 mes EAP Girona 3 

R5 Urologia (oncologia  /consulta externa) 11 mesos Hospital Trueta 
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CONTACTE  

 
 

Telèfon Servei Urologia: 972 94 02 54 
 
Tutor Urologia: Ramon Domingo > rdomingo.girona.ics@gencat.cat 
 
Més informació: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762 

CRONOGRAMA DE ROTACIONS 
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