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ASSISTÈNCIA 

• La cirurgia toràcica és una especialitat quirúrgica que aborda la patologia del tòrax excepte cor i 
esòfag.  

• Som un servei estès de 5 facultatius a l’Hospital de Bellvitge i 3 a l’Hospital Joan XXIII. 
• Cobrim tota la patologia excepte el trasplantament, incloent la cirurgia de la tràquea. 
• Operem uns 470 malalts cada any, tenim quiròfan tots els dies. 
• El 30% de les reseccions pulmonars majors son per via totalment toracoscòpica.  
• Al 2019 iniciarem la cirurgia robòtica. 
• Els residents fan guàrdies de R1 a urgències (mòdul quirúrgic) (3-4 segons el mes) i a partir de R2 

d’especialitat (4-6 segons el mes). Sempre hi ha un adjunt localitzat. 
• Procurem una òptima organització, bon ambient i treball col·laboratiu 

OFERIM Faràs 50 lobectomies de 1r cirurgià, mínim 10 de les quals seran per toracoscòpia 

DOCÈNCIA 

• Som un servei actiu en la docència. Fem docència de pregrau i postgrau al campus: 4 facultatius 
son professors de la Universitat de Barcelona (Anatomia i Cirurgia Toràcica). 

• El Dr. Ricard Ramos, facultatiu del servei, és el Cap d’Estudis i President de la Comissió de Docència 
• El tutor de residents és el Dr. Ivan Macía. 
• Amb nosaltres roten residents d’altres especialitats: CGD, ACV, CCA, Cirurgia Pediàtrica, NML. 
• Sessions: una clínica setmanal, periòdiques de morbimortalitat i revisió científica 

OFERIM Participació cada any a 2 cursos nacionals i internacionals de formació (SECT, ESTS) 
Participació activa en la docència d’estudiants i residents 

INVESTIGACIÓ 

• Promocionem la investigació clínica i translacional. Col·laborem amb la UB i l’IDIBELL. 
• Línies del servei: nutrició i càncer de pulmó, marcadors moleculars en càncer de pulmó. 
• 17 articles publicats o amb col·laboració de membres del servei en els darrers 5 anys. 
• Un mes de la residència amb dedicació compartida entre laboratori i Unitat Funcional de Pulmó. 
• Promocionem la realització de la tesi doctoral. Quatre facultatius són doctors i el Dr. Escobar i el  

Dr. Ramos estan acreditat per dirigir tesis doctorals. 

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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