
Cap de Servei 
Rafael Máñez  Mendiluce 
Tutors 
 Virginia Alonso Juste, Teodoro Casanovas Lorenzo,  
Marta Huguet Briva, Joan Sabater Riera. 
Residents 
2-3/any 

Servei de Medicina Intensiva 
Hospital Universitari de Bellvitge 

ASSISTÈNCIA 

• Medicina Intensiva és una especialitat mèdica multidisciplinar que atén al malalt crític. 
• Som un servei amb un equip de 20 facultatius en actiu. 
• El servei disposa de 34 llits + 4 llits de semicrítics de cirurgia cardíaca amb equipament d’alta 

complexitat i capacitat per a poder assistir a tot tipus de patologia greu.  
• Trasllat en els propers mesos del Servei de Medicina Intensiva a unes noves instal·lacions punteres 

de 40 llits. 
• Oferim activitat especialitzada a més de 1500 pacients a l’any.  Som l’hospital  terciari de 

referència a una àrea de més de dos milions d’habitants. 
• L’hospital disposa de programa de trasplantament hepàtic , cardíac i renal en mort encefàlica i 

també en donacions tipus Maastricht III. 
 

 
 
OFERIM Maneig  global del pacient crític, dels postoperats de cirurgia cardíaca i 

trasplantaments hepàtics i cardíacs. 
Maneig de dispositius ECMO VA i VV. 

DOCÈNCIA 

• Som un servei actiu en la docència.  
• Dins el servei hi ha professors de la Universitat de Barcelona. 
• Hi ha 4 tutors de residents i fem reunions periòdiques. 
• A la UCI roten residents d’altres especialitats de l’hospital i d’altres hospitals tant nacionals com 

internacionals. 
• Hi ha la possibilitat de rotació externa a hospitals estrangers referents. 
• Sessions clíniques diàries, setmanals del servei, periòdiques de morbimortalitat i de revisió 

científica. 

Participació en cursos i congressos de la SOCMIC, SEMICYUC i ESCIM. 
Participació activa en la docència de residents. 

INVESTIGACIÓ 

• Promocionem la investigació clínica. Col·laboració amb la UB i l’IDIBELL. 
• Al servei hi ha obertes diverses línies de recerca i col·laboracions estables en grups punters tant 

nacionals com internacionals. 
• Possibilitat per a realitzar la tesi doctoral. 

 

Incorporació a les diferents línies de recerca del servei.  
Possibilitat per a realitzar la tesi doctoral. 

Telèfon Mail  Web 
392607646 jsabater@bellvitgehospital.cat www.bellvitgehospital.cat 
 valonso@bellvitgehospital.cat 

OFERIM 

OFERIM 


