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ASSISTÈNCIA 

• La  dermatologia és una especialitat medicoquirúrgica dirigida a l’estudi, diagnòstic i tractament de 
la patologia cutània. 

• Amb un plantilla mèdica de 11 dermatòlegs i un resident per any donem cobertura assistencial 
directa a una població de prop 250.000 persones i som centre de referència terciari del sud de 
Catalunya. 

• Amb una activitat que supera les 27.000 visites i  3.500 intervencions quirúrgiques l’atenció a 
malalts ocupa gran part del nostre temps. 

• Els residents fan guàrdies obligatòries durant el primer any de residència. 

OFERIM 

- Incorporació a un equip amb intensa activitat que facilita la participació 
activa del residents en tasques assistencials i quirúrgiques. 

- Consultes d’alta especialització en oncologia (melanoma, limfoma), 
patologia inflamatòria (psoriasi, urticària, dermatitis atòpica i 
hidradenitis), patologia autoimmune, dermatitis de contacte, ecografia 
cutània i làser dermatològic. 

- Agenda pròpia com a resident durant un any sencer (3 dies d’hospital, 1 
dia d’ambulatori i 1 dia de quiròfan local) 

DOCÈNCIA 

• Fem docència de pregrau i postgrau amb 5 facultatius professors de la Universitat de Barcelona. 
• Rotacions externes: dermatologia pediàtrica ( Hospital Sant Joan de Déu), malalties de transmissió 

sexual (Centre Drassanes) i opció a rotació externa  durant el primer semestre de R4. 
• Sessions setmanals: iconogràfica, monogràfica i dermatopatologia. 

-Participació en la formació de pregrau durant les pràctiques clíniques i 
postgrau durant la rotació de residents d’altres especialitats. 
-Participació en les Sessions ordinàries de la Societat Catalana de 
Dermatologia. 
-Assistència a Congrés Nacional de Dermatologia anual, així com altres cursos 
formatius.  

INVESTIGACIÓ 

• Línies d’investigació: melanoma, limfoma cutani, psoriasi,  urticària , atòpia i malalties 
autoimmunes. 

• Ens els darrers 5 anys, més de 40 articles publicats amb col·laboració de membres del servei. 
• Participem en assajos clínics nacionals i internacionals. 

Presentació activa en les Sessions ordinàries de la Societat Catalana de 
Dermatologia i Congressos propis de l’especialitat. 
Participació a assajos clínics. 

Web 
www.bellvitgehospital.cat 
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