
 

 

El servei de Cirurgia General i de l’Aparell digestiu desenvolupa la seva principal activitat a l’Hospital Uni-

versitari Doctor Josep Trueta de Girona i a l’Hospital de Santa Caterina de Salt, així com també sessions 

quirúrgiques a la Clínica Girona i a la Clínica Salus de Banyoles. 

A pesar que hi ha serveis de cirurgia als Hospitals comarcals de la província el servei de cirurgia del Trueta 

n’és el servei de referència per cirurgia d’alta complexitat a tota la província de Girona. 

En el nostre servei es realitza cirurgia gastro-esofágica, endocrina, pancreàtica, hepàtica, biliar complexa, 

cirurgia bariàtrica i cirurgia colorectal complexa així com també cirurgia de la mama, de paret i cirurgia colo-

proctològica . 

Ja des de fa uns anys som referència en la cirurgia laparoscòpica en totes les unitats de cirurgia i des de fa 

un temps s’està introduint la cirurgia robòtica. 

 

El servei gestiona una planta d’hospitalització a l’hospital Dr. Josep Trueta amb 44 llits distribuïts a planta 

convencional i també a la Unitat Polivalent d’Intensitat de Cures. Els professionals del servei assumim tam-

bé l’atenció d’aquells pacients intervinguts ingressats a la Unitat de Reanimació i a la Unitat de Cures Inten-

sives de l’hospital. 

L’Hospital Dr. Josep Trueta disposa de 10 quiròfans  per a totes les especialitats quirúrgiques, el servei de 

cirurgia sol disposar de 2 quiròfans diaris al matí. A aquesta activitat cal sumar-li els quiròfans de tarda ( 3 a 

la setmana) i l’activitat quirúrgica a la Clínica Girona ( 3 dies a la setmana) i a la Clínica Salus ( 2 dies a la 

setmana) així com també col·laboracions quirúrgiques a  l’Hospital de Salt. 

Els quiròfans de l’Hospital Dr. Josep Trueta estan equipats amb torres de laparoscòpia 3D i disposem d’un 

sistema quirúrgic DaVinci per a la cirurgia robòtica. 

Cada especialista del servei té un dia a la setmana de Consultes Externes i el servei de coloproctologia 

disposa d’un Gabinet d’estudi proctològic amb ecografia endoanal 

 

 

 

El servei de cirurgia està composat per  1 cap  de servei, 3 caps clínics,19 adjunts i 5 metges residents. 

Ens organitzem en 3 grans Unitats especialitzades de cirurgia: 

1. Unitat de Cirurgia esofagogàstrica ,cirurgia de l’obesitat i  Cirurgia endocrina. Unitat de Cirurgia de la paret 

abdominal i Unitat de Cirurgia de la mama 

2. Unitat de Cirurgia Colorectal. 

3. Unitat de Cirurgia hepatobiliopancreàtica. 

 

 

 

 

Servei de Cirurgia General i Digestiva 

LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 

  L’ EQUIP  
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Les guàrdies de cirurgia són de presència física 24hores / 365 dies a l’any. Les guàrdies dels residents tam-

bé són presencials i l’equip de guàrdia està format per 2 adjunts i 1 resident. 

Són guàrdies de consultor de manera que no estem a portes d’urgències, portem el busca i se’ns avisa 

quan hi ha algun pacient a urgències per valorar , ens fem càrrec dels pacients de planta i de les cirurgies 

urgents. 

Per tal que el resident no es perdi l’activitat assistencial de la unitat o el servei on està rotant s’incorpora a la 

guàrdia a partir de les 15h. 

Es fan 4-5 guàrdies al mes i sempre es lliuren, tant adjunts com residents 

 

 

 

El servei de cirurgia està ha tingut fins ara 1 resident per any, en aquest 2020 se’ns ha acreditat per la for-

mació de 2 especialistes per any. També participem en la docència de grau a la Facultat de medicina així 

com també en programes de postgrau i màsters. 

 

 

 

 

Les diferents unitats del servei de cirurgia participen en múltiples assaigs clínics i projectes d’investigació 

tant nacionals com internacionals. Estem fent també col.laboracions i projectes d’investigació amb la Uni-

versitat de Girona i amb el departament d’anatomia de la UDG.  

Com a referents en cirurgia laparoscòpia organitzem varis cursos amb la participació de cirurgians nacionals 

i internacionals. 

Els residents de Cirurgia participen anualment al Congrés Català de cirurgia  així com també a altres con-

gressos nacionals, participen en cursos per a residents organitzats per l’Asociación Española de Cirujanos 

així com també per altres entitats quirúrgiques. Animem i ajudem a aquells residents que desitgin realitzar la 

tesi doctoral durant la residència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DOCÈNCIA  

 

LA RECERCA 

 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES 
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   LA RECERCA 

     LES GUÀRDIES 



 

 

 

 

 

 
 
 

Any de residència Rotació Durada  Dispositiu on es  realitza 

R1 Unitat cirurgia hepatobiliopancreàtica 3 mesos Hospital Trueta 

 Unitat  de  cirurgia  colorectal 3  mesos Hospital Truetal 

 Urgències 2  mesos Hospital Trueta 

 
Unitat  de  cirurgia  esofagogàstrica i paret 
abdominal 

3  mesos Hospital Trueta 

R2 Anestesia 1 mes Hospital Trueta 

 Digestiu 1 mes Hospital Trueta 

 Medicina Intensiva 2   mesos Hospital Trueta 

 Unitat  de  cirurgia  colorectal 2  mesos Hospital Trueta 

 Radiodiagnòstic 1 mes Hospital Trueta 

 Angiologia i  cirurgia vascular 2  mesos Hospital Trueta 

 Urologia 2  mesos Hospital Trueta 

R3 Cirurgia Toràcica 2  mesos Hospital Trueta 

 Unitat  de  cirurgia  colorectal 2  mesos Hospital Trueta 

 
Unitat  de  cirurgia  esofagogàstrica i paret 
abdominal 

2  mesos 
Hospital Trueta 

 Mama 2  mesos Hospital Trueta 

 cirurgia  plàstica 2  mesos  Hospital Trueta 

 Unitat cirurgia hepatobiliopancreàtica 1  mesos Hospital Trueta 

R4 Unitat  de  cirurgia  colorectal 4  mesos Hospital Trueta 

 
Unitat  de  cirurgia  esofagogàstrica i paret 
abdominal 

3  mesos 
Hospital Trueta 

 Unitat cirurgia hepatobiliopancreàtica 4  mesos   Hospital Trueta 

R5 Rotació externa 2  mesos Hospital Trueta 

 Unitat cirurgia hepatobiliopancreàtica 4  mesos Hospital Trueta 

 Unitat  de  cirurgia  colorectal 3  mesos Hospital Trueta 

 
Unitat  de  cirurgia  esofagogàtrica i paret 
abdominal 

2  mesos 
Hospital Trueta 

CONTACTE  
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CRONOGRAMA DE ROTACIONS 

Telèfon  Servei  Cirurgia General i Digestiva: 972 940 256 

Tutora: Laia Falgueras   >    lfalgueras.girona.ics@gencat.cat 

Residents: Olga Delisau  >   olgadelisau@gmail.com                                                                                        

Eloy Maldonado > 7.maldo.7@gmail.com                                                                                                      

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