Especialitat de Medicina Interna
Hospital Universitari de Bellvitge
Tutors:
Xesca Mitjavila, Abelardo Montero, Antoni Riera, Manel Rubio, Nuria Sabé, Olga Capdevila, Miguel Santin, Xavier Solanich
Numero Residents: 29

Servei de Medicina Interna
Cap de Servei: Xavier Corbella i Virós

ASSISTÈNCIA
 El Servei atén pacients amb patologies sistèmiques d’alta complexitat, tant molt prevalents, com la
insuficiència cardíaca, com d’altres pròpies del terciarisme (Malalties Autoimmunes i vasculitis,
Malalties Minoritàries, Malaltia Tromboembòlica Venosa -MTV-,...).
 Disposem de diferents dispositius per a la seva atenció: hospitalització convencional, Ortogeriatria,
Consultes Externes monogràfiques, Unitat de Diagnòstic Ràpid, Hospital de Dia, Interconsultes, ...
 Els residents fan guàrdies a urgències i, a partir del tercer any, guàrdies al propi Servei de Medicina
Interna, tutoritzades per un facultatiu especialista en Medicina Interna.
OFERIM
 Tasca assistencial i presa de decisions en patologies prevalents i pròpies del terciarisme.
 Professionalitat i excel·lència en el tracte als pacients.
 Treball en equips multidisciplinaris en Unitats Funcionals específiques.

DOCÈNCIA
 Fem docència de pre-grau i post-grau. Del Servei, 8 som professors universitaris.
 El Servei és receptor de residents d’altres especialitats i també amb demanda de formació de
residents d’altres centres tant Nacionals com Internacionals.
 Nombre molt important de sessions formatives al llarg de la setmana, tant de casos clínics com
bibliogràfiques i sessions del Servei de revisió o actualització acreditades externament.
OFERIM
Capacitació pel maneig de patologies prevalents, minoritàries i d’elevada complexitat mitjançant:
 Rotacions estructurades per tots els dispositius del Servei, d’acord a l’itinerari formatiu.
 Sessions clíniques acreditades durant tot el curs acadèmic.
 Rotació externa pels residents a l’últim any de formació, en centres internacionals.

INVESTIGACIÓ
 Promocionem la investigació clínica i la bàsica de laboratori.
 Línies d’investigació: Malalties Autoimmunes, Malalties Minoritàries, MTEV, URV, Geriatria.
 Realitzem nombroses publicacions indexades, assajos clínics, treball en xarxa, capítols, ponències, ...
OFERIM
 Promocionem la presentació de comunicacions a congressos i publicacions científiques.
 Accés al doctorat i desenvolupament de la Tesi Doctoral en finalitzar el període de formació MIR.
Telèfon
932607699

Mail
medicinainterna@bellvitgehospital.cat

Web
www.bellvitgehospital.cat

Especialitat de Medicina Interna
Hospital Universitari de Bellvitge

Servei de Malalties Infeccioses
Cap de Servei: Jordi Carratalà Fernández

ASSISTÈNCIA
 La tasca assistencial del servei comprèn el diagnòstic, tractament i prevenció d’infeccions
d’adquisició comunitària i hospitalària, en immunocompromesos, viatgers i immigrants, i ITS.
 El servei compta amb unitat d’hospitalització pròpia i seccions i unitats assistencials específiques:
nosocomial, VIH i ITS, trasplantament i onco-hematologia, tuberculosi i patologia importada,
infeccions respiratòries, infecció òsteo-articular, infecció de SNC, i infecció experimental.
 Disposa de atenció continuada pròpia (guàrdies), i dona suport assistencial a altres serveis
OFERIM
 Tasca assistencial en patologia infecciosa en totes les àrees del servei
 Donar un tracte professional i d’excel·lència als pacients
 Treballar en equip i prendre decisions col·legiades

DOCÈNCIA
 Formació mèdica especialitzada (residents via MIR, i d’altres països)
 Formació pre- i post-grau. Vuit dels seus membres són professors de la Universitat de Barcelona
(UB), i dos coordinen màsters oficials.
 Formació pre-doctoral
OFERIM
Adquirir la capacitació per a enfrontar-se a la patologia infecciosa més prevalent mitjançant:
 Rotacions estructurades per totes les seccions del servei, d’acord amb l’itinerari formatiu establert
 Sessions clíniques acreditades durant tot el curs acadèmic
 Rotació externa pels residents a l’últim any de formació, en centres nacionals i internacionals

INVESTIGACIÓ
 Línees d’investigació: 1. Infeccions respiratòries i en l’hoste immunocompromès, 2. Epidemiologia
de les infeccions bacterianes, i 3. Infeccions de difícil tractament i ús d’antimicrobians.
 Xarxes de recerca: Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI), Grup
d’Investigació Consolidat (SGR) en Patologia Infecciosa i Sensibilitat Antibiòtica de la UB
 Publicacions: més 50 publicacions anuals, amb un factor d'impacte mitjà superior a 4
OFERIM
 Formació i col·laboració en recerca, presentació de comunicacions a congressos, i publicacions
científiques durant el període formació MIR
 Accés al doctorat i desenvolupament de la tesi doctoral al finalitzar el període de formació MIR
Telèfon
932607625

Mail
secretariaserveiinfecciosos@bellvitgehospital.cat

Web
www.bellvitgehospital.cat

