
Una gran organització amb ADN infermer
L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) és una
empresa pública que forma part del Sistema
Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT)
de la Generalitat de Catalunya.

Atenció especialitzada
Atenció a la salut mental, a les addiccions
i a la discapacitat intel·lectual
Atenció primària
Atenció sociosanitària i social.

Un equip de més de 1.900 professionals

Pressupost anual 137 MEUR

4 línies assistencials 
Centre docent multiprofessional per a
formació en psiquiatria, psicologia
clínica, infermeria especialitzada en
salut mental, llevadores i metges de
família en rotació hospitalària. 

Recerca amb l'Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona (IdibGi) i la Unitat
de Suport a la Recerca Clínica
d’Atenció Primària de Girona - IDIAP
Jordi Gol.

Equipaments 

L'IAS gestiona el Parc Hospitalari Martí i
Julià de Salt, un campus de salut i recerca
on s'hi ubiquen l'Hospital Santa Caterina i
el Centre Sociosanitari La República,
l'IDIBGI i altres serveis; la Xarxa de Salut
Mental i Addiccions de les comarques
gironines, amb més de 60 dispositius
d’atenció comunitària i equips assertius
comunitaris; i les Àrees Bàsiques de
Salut d’Anglès, Breda-Hostalric i Cassà
de la Selva.

Aliança estratègica amb l’Institut
Català de la Salut a Girona i convenis
amb altres organitzacions del Sistema
de Salut (ICO-IDI-SEM-BST). 
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Laboratori Clínic Territorial

IDIBGI

Serveis de salut mental i
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en una organització en creixement continuat, en activitat i equipaments, on 
hi trobaràs talent, que se sumarà al teu,

hi trobaràs bon ambient,
hi trobaràs reconeixement,

hi trobaràs projecció de futur,
hi trobaràs especialització,

hi trobaràs motivació,
hi trobaràs treball en equip,

hi trobaràs participació,
hi trobaràs formació,
hi trobaràs recerca,

hi trobaràs escalf i acompanyament,
hi trobaràs centres i serveis punters,

hi trobaràs passió,
hi trobaràs humanitat,

hi trobaràs compromís,
hi trobaràs respecte,

 
 

hi trobaràs mil raons per quedar-t'hi! 
I veuràs assolir les teves aspiracions professionals.

Una gran organització amb ADN infermer

Companys i companyes de professió de la nostra
organització t’expliquen en aquest vídeo les raons per les
quals l'IAS i tots els seus centres i programes són atractius
per desenvolupar la teva carrera professional com a
infermera i infermer.  

Si vols treballar en una organització coneguda i reconeguda pel seu
ADN infermer, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres! 
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A l'IAS hi trobaràs grans equips de professionals que
t'ajudaran des del minut zero a aprendre i a formar-te per

créixer com a professional, 

[etc]
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