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Presentació 

 

La Comissió de Docència de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) organitza 

aquesta jornada per als futurs residents interessats a realitzar la seva especialització 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 
 
13.30 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 per grups d’especialitats 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 (728.521 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 (391.155 habitants)  

Atenció especialitzada (Hospital Santa Caterina) a la Selva interior i part del 

Gironès (170.000 habitants).  

 

Atenció primària a les àrees bàsiques de salut d’Anglès, Breda-Hostalric i 

Cassà de la Selva (54.532 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: + 110 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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Girona, model de referència en salut mental a Europa.   

Dades Refinement* 

 
La Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Girona disposa del nombre menor de recursos hospitalaris i de 

les estades mitjanes hospitalàries més baixes d’Europa, però obté:  

 

 ► La utilització més baixa de recursos hospitalaris d’Europa (l’1’17 x 1.000 hab. versus 3 x 1.000 hab. a 

    Europa). 

 

 ► La taxa de continuïtat assistencial més alta d’Europa (el 90% versus 57% de mitjana europea). És a      

    dir, que el 90% dels usuaris que han ingressat en una unitat d’aguts o subaguts de salut mental,     

    continuen el tractament als centres de salut mental comunitaris. 

 

 ► El percentatge de reingressos més baix d’Europa (el 18% versus 40% europeu). 

 

 ► La proporció de recursos comunitaris versus hospitalaris més alta d’Europa (70/30). 

 

 ► L’estudi també demostra que Girona té una de les millors accessibilitats als seus centres. 

*Estudi europeu Refinement: Research on Financing systems’ Effect on the quality of Mental  

health care) és una recerca exhaustiva sobre com els sistemes de finançament afecten la 

qualitat de l'atenció en salut mental al continent. Es tracta d’un projecte col·laboratiu i de 

comparació entre nous països: Itàlia, Àustria, l’Estat espanyol, Anglaterra, França, Finlàndia, 

Suècia, Estònia i Romania. 
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Referent 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. 

 
 

 

 

 

Les seves actuals instal·lacions són del 2004, tot i que la 

història de l’Hospital Santa Caterina es remunta a 800 anys 

enrere. 

L'assistència obstètrica a l'Hospital Santa Caterina està 

basada en el respecte, en la informació a la dona al llarg 

de tot el procés de l’embaràs, i en la recerca de la major 

naturalitat del part sobre la base de l'evidència científica, 

amb l'objectiu d'obtenir a més d’uns bons resultats 

obstètrics i perinatals, un alt nivell de satisfacció de la 

dona i la seva parella. El centre és un dels grans referents 

en l’atenció al part mínimament medicalitzat. 



www.ias.cat   @iasgirona 

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 

 




