Unitat Docent d’Immunologia
Hospital Universitari de Bellvitge

Responsable
Jordi Bas (tutor)
Facultatius especialistes a l’HUB
Jordi Bas, Francisco Morandeira, Virgínia Mas
Resident
Elisabet Poyatos (FIR -R3) Sergio Navarro (BIR -R2)
Blanca Urban (MIR -R1)

ASSISTÈNCIA
• Integrats al Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sur. Elaborem informes de laboratori clínic
i d’altres informacions relacionades amb la Immunologia Clínica, per tal de facilitar la prevenció,
diagnòstic, pronòstic i tractament de les malalties relacionades amb el sistema immunitari.
• Tenim 3 seccions: Autoimmunitat, Immunoquímica-Al·lèrgia i Immunitat Cel·lular
• Formem par de les unitats funcionals d’autoimmunitat (UFMAS) i d’immunodeficiències (UFIPA)
• Al 2019 ens traslladarem a un nou laboratori.
• Els residents MIR fan guàrdies de R1 a urgències. No hi ha guàrdies d’especialitat

OFERIM

Formació integral en Immunologia d’acord amb la titulació d’accés i el programa de
l’especialitat

DOCÈNCIA
• Especialitat a la que es pot accedir des de Medicina, Biologia, Farmàcia i Bioquímica.
• Rotacions comunes: Immunoquímica, Autoimmunitat, Immunitat Cel·lular, Gestió de la qualitat,
Biologia molecular, Hematologia (trasplantament medul·la), rotacions externes a hospital Clínic
(HLA), Vall d’Hebron (Immunodeficiències) i externa addicional a determinar pel resident.
• Rotacions específiques MIR: Urgències, Medicina Interna, M. Infeccioses (HIV), Al·lèrgia,
Nefrologia, traspl. renal. Rotació externa a Hospital de St. Joan de Deu (Pediatria),
• Impartim docència de pregrau al campus

OFERIM

•Assistència a un mínim d’un congrés d’àmbit nacional o estatal per any i a un
d’internacional durant la residència
•Assistència a un curs anual de formació en immunologia bàsica i clínica
•Assistència a cursos i simposis monogràfics
•Participació opcional en la docència d’estudiants i residents

INVESTIGACIÓ
• Participem en la investigació clínica i translacional.
• Col·laborem amb la UB i l’IDIBELL en diversos projectes de recerca.
• Formem part d’un grup de recerca preconsolidat de l’AGAUR

OFERIM

Formar part de l’equip d’investigadors en projectes de recerca finançats
Publicar com a mínim un article com a primer signant
Presentar com a mínim una comunicació a congressos per any de residència
Telèfon
Mail
932607380 immuno@bellvitgehospital.cat
jbas@bellvitgehospital.cat

Web
www.bellvitgehospital.cat

