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ASSISTÈNCIA 

• Medicina Preventiva i Salut Pública és una especialitat mèdica que aborda la promoció i protecció de salut 
així com prevenció (primària, secundària i terciària) a nivell hospitalari i comunitari (Salut Pública).  

• Som un servei de 3 facultatius a l’Hospital de Bellvitge, i més de 10 a nivell comunitari (ASPB, Departament 
de Salut, ECDC, OMS). 

• Cobrim tota la especialitat en àmbit de Prevenció clínica, tals com Prevenció d’infeccions nosocomials, 
Vacunació (poblacions especials, Viatgers), i Cessació tabàquica (consulta externa i hospitalització); així com 
comunitària amb estades en centres nacionals i internacionals de Salut Pública. 

• Visitem uns 5,500 malalts cada any, tenim consulta tots els dies. 
• Formem part de Comissions o Comités (CEIm de Bellvitge, CEIm de la UB, Immunodeficències Primàries, 

Unitat de malalties Inflamatòries Intestinals, unitat Funcional de Pulmó) 
• Els residents fan guàrdies de R1 a R4 a Urgències (mòdul mèdic) (3-4 segons el mes) voluntàries. No hi ha 

guàrdies d’especialitat. 
• Procurem una òptima organització, bon ambient i treball col·laboratiu 

OFERIM Faràs 150 visites de vacunació especial, 100 visites de cessació tabàquica, 350 visites de 
viatgers. Faràs recerca en Tabaquisme, Vacunació i Salut Internacional. 

DOCÈNCIA 

• Som un servei actiu en la docència. Fem docència de pregrau i postgrau al campus: 3 facultatius són 
professors de la Universitat de Barcelona (Epidemiologia, Medicina Preventiva i Salut Pública) a la facultat 
de Medicina i Odontologia; i Màsters (Tabaquisme, MIA). 

• El tutor de residents és la Dra. Cristina Masuet Aumatell. 
• Amb nosaltres roten metges d’Atenció Primària, Residents de Medicina Preventiva en ERASMUS+ i 

estudiants de Medicina. 
• Sessions setmanals: clínica, bibliogràfica, actualització de temes generals. 
• Els residents de R1 a R2 assisteixen al Màster en Epidemiologia i Salut Pública de la UPF. 

OFERIM Participació al Màster Epidemiologia i Salut Pública de la UPF; i Màster Tabaquisme UB. 
Participació cada any a 3 Jornades Nacionals de formació (Tabaquisme, Vacunes). 
Participació activa en la docència d’estudiants i metges. 

INVESTIGACIÓ 

• Promocionem la investigació clínica a través d’estudis competitius i Indústria farmacèutica (observacional i 
experimentals) en el grup de Recerca: Prevenció Clínica de l’IDIBELL. Col·laborem amb diferents serveis de 
l’Hospital de Bellvitge en soport metodològic. 

• Línies del servei: Salut internacional (profilaxis antimalàrica, vacunes, HSH); Vacunes (immunodeprimits); 
Tabaquisme (tractament). 

• 15 articles publicats o amb col·laboració de membres del servei en els darrers 5 anys. 
• Promocionem la realització de la tesi doctoral. Tres facultatius són doctors i acreditats per dirigir tesis. 

OFERIM Publicar com a mínim 2 articles com a primer signant i realitzar la tesi doctoral 
Presentar com a mínim 1 comunicació a congressos per any de residència 
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