Servei de Nefrologia
Hospital Universitari de
Bellvitge
ASSISTÈNCIA

Jefe de Servicio
Dr. Josepmaria Cruzado
Facultativos especialistas
Oriol Bestard
Joan Torras
Miguel Hueso
Ines Rama
Anna Manonelles Diego Sandoval
Tutores:
Edoardo Melilli
Residentes o Num : 8

Juliana Bordignon
Nuria Montero
Maria Quero
Xavier Fullodosa

• La Nefrologia és una especialitat mèdica que engloba l'estudi de les patologies que afectin la
funcionalitat dels ronyons
• Som un servei constituït per 12 facultatius a l’Hospital de Bellvitge.
• Cobrim tota la patologia nefrologica de tercer nivell i som el primer centre de Catalunya com
numero de trasplantament al any. Efectuem trasplantament de alta complexitat. En 2017 hem fet el
record històric de numero de trasplantament en un any en Catalunya.
• La Nefrologia es també intervencionista: col·locació de catèter central per diàlisis i biòpsies renals
eco-guiat. Possibilitat de aprendre tècniques ecogràfiques.
• Tenim planta d'hospitalització amb una mitjana d´ocupació de 25 Llits/setmana
• El resident des de que arriba a planta s'implica en el funcionament del servei assistint al maneig del
pacient hospitalitzat. A partir del tercer any de residència té consultes amb el tutor i a partir del 4
any tindrà consulta pròpia.

DOCÈNCIA
• Els residents al nostre servei realitzen sessions setmanalment tutoritzades .
• Cada setmana hi ha sessions bliliogràfica i de casos clínics amb participació dels residents.
• Un cop a la semana hi ha una sessió científica per ampliar coneixements en àrees concretes de
l´especialitat.
• Mensualment hi ha sessions conjuntes multidisciplinars de patologia llista de espera de
trasplantament renal, de accés vascular en dialisis

INVESTIGACIÓ
• El servei té vàries líneas d´investigació en marxa a les que els residents interessats poden
participar.
• Es disposa del laboratori experimental de Nefrologia experimental liderat pels investigadors amb
un sòlid trajecte científic
• Hi ha varis assajos i estudis en marxa en el àrea de Nefrologia Clínica, Diàlisis y Trasplantament
• El servei realitza publicacions nacionals i internacionals i incentiva als residents a enviar pòsters i
comunicacions als congressos.
• El 80 % de Facultatius del Servei son doctors en medicina i la midat han estat directors de vàries
tesis doctorals. El equip del Servei es jove i el ambient molt bó

OFERIM

El servei de Nefrologia ofereix la possibilitat d’una formació amplia, i
completa en totes les àrees de l´especialitat. Així mateix ofereix als
residents interessats i que vulguin implicar-se la possibilitat de participar no
sols en l´assistencia sinò també en projectes d´investigació.
Teléfono
932602784

Mail
Web
emelilli@bellvitgehospital.cat www.bellvitgehospital.cat
xfulladosa@bellvitgehospital.cat

