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Presentació
La Comissió de Docència de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) organitza
aquesta jornada de cara a futurs residents interessats a realitzar la seva formació
sanitària a la nostra organització. L’objectiu és oferir una visió global del funcionament
de l’IAS i com es du a terme la integració dels MIR, a més de tenir un primer contacte
directe amb la cap d’Estudis, els membres de la Comissió de Docència i els actuals
residents.
L’IAS és centre de referència en Psiquiatria Comunitària (residents en psiquiatria,
psicologia, infermeria en salut mental) i estat acreditat com a Unitat Docent
Multiprofessional en Salut Mental i en Obstetrícia i Ginecologia. L’Hospital Santa
Caterina és hospital docent per a llevadores i metges de família en rotació
hospitalària.

Programa
13.00 h. Presentació oficial de les places ofertades de residents a l’IAS
Dra. Cristina Gisbert, cap d’Estudis
Membres de la Comissió de Docència i residents de l’IAS

14.00 h. Visita guiada al Parc Hospitalari Martí i Julià
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L’Institut d’Assistència Sanitària,
empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, presta al conjunt de la Regió
Sanitària de Girona (724.461 habitants,
excloent Alt Maresme) tots els serveis de
salut mental i determinats serveis
sociosanitaris, socials i de suport i
diagnòstic.
Serveis sociosanitaris a les comarques
del Gironès, la Selva i el Pla de l’Estany
(304.866.000 habitants)
Atenció especialitzada (Hospital Santa
Caterina) a la Selva interior i part del
Gironès (147.222 habitants).
Atenció primària a les àrees bàsiques
de salut d’Anglès, Breda-Hostalric i
Cassà de la Selva (56.534 habitants).
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La tasca dels professionals de l’Institut d’Assistència Sanitària gira al voltant de les
persones i l’atenció a la seva salut es presta de manera integral, amb continuïtat
i coordinació entre els diferents nivells d’atenció del territori: primària,
hospitalària, salut mental, sociosanitària i social
Professionals: 1.500 · Pressupost anual: 105 milions
Docència
1996 - Psiquiatria - MIR
1998 - Psicologia clínica - PIR
2000 - Infermeria especialitzada en salut mental - IIR
2007 - Llevadores - LLIR
2009 - Metges de família en rotació hospitalària - MIR

Recerca
L’IAS està adscrita a l’Institut d’Insvestigació Biomèdica de Girona (IdiBGi) i
promou la recerca en atenció primària a través de la Unitat de Suport a la
Recerca Clínica d’Atenció Primària de Girona (IDIAP Jordi Gol)
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Model de referència en salut mental
La Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines treballa un model
d’atenció a la salut mental comunitària que ha esdevingut referent a Catalunya i a Europa.
És un model sense llarga estada psiquiàtrica, amb recursos a prop de les persones, capaç
de garantir l’accés a les intervencions en psicoteràpia, la rehabilitació psicosocial en els
trastorns més greus i promotor de l’accés a un habitatge digne, a una feina i a l’oci.
El model es fonamenta en una xarxa integrada i coordinada de les diferents organitzacions
que comparteixen processos d’intervenció en l’atenció a la salut mental de les persones:
salut, escola, justícia, serveis socials, inclusió laboral, família, protecció jurídica i
acompanyament social, amb els suports adequats, entre d’altres. Es tracta d’un
enfocament integrat que té en compte els tres nivells d’atenció: prevenció, atenció i
rehabilitació, des d’una visió multidimensional de la persona: biològica, psicològica i social.

Referent també en l’atenció al part
Obstetrícia i Ginecologia a l’Hospital Santa Caterina
El part a l’aigua i l’acompanyament al dol perinatal són dues pràctiques acreditades pel
Sistema Nacional de Salut com a bones pràctiques sanitàries
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Benvinguts
a l’Institut d’Assistència Sanitària
Informació: Secretaria de Docència de l’IAS
Parc Hospitalari Martí i Julià. Dr. Castany s/n. Salt. Hospital Santa Caterina
Tel.: 639 703 265 / docencia@ias.cat
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