
Cap de Servei 
Dr. Jordi Guardiola Capó 
Facultatius especialistes i Tutors 
Total de 23 especialistes dividits en 3 seccions: 
Hepatologia, Gastroenterologia i Endoscòpia 
Tres tutores: Dres. Baliellas, Berrozpe i Maisterra 
Residents 
Tres residents per any. Total: 12 residents 

Servei d’Aparell Digestiu 
Hospital Universitari de Bellvitge 

ASSISTÈNCIA 

• Activitat assistencial Servei Digestiu de les més elevades de Catalunya: 1.538 altes hospitalàries (60% 
ingressats des d'urgències), 13.643 visites a consultes externes, 8.268 visites d'especialista a primària i més 
de 10.000 procediments endoscòpics (dades de 2017). 

• L'activitat assistencial es realitza en unitats de reconegut prestigi on destaquen la unitat de trasplantament 
hepàtic, malaltia inflamatòria intestinal, trasplantament de microbiota i d’endoscòpia intervencionista. 

• Activitat mitjana MIR (R1-R4): 2.100 pacients atesos, 700 procediments endoscòpics realitzats. 
• Activitats a destacar dels MIR de digestiu a Bellvitge: guàrdies de l'especialitat amb adjunt de presència 

física i consultes externes pròpies de R3 i R4. 

OFERIM 
Formació en un servei d'alta activitat assistencial i que tracta a pacients amb 
patologies digestives comuns i a pacients complexos d'hospital terciari. 
Unitats de reconegut prestigi: trasplantament hepàtic, malaltia inflamatòria 
intestinal, trasplantament de microbiota i endoscòpia avançada-intervencionista. 
Alta implicació del resident: guàrdies d'especialitat (amb adjunt de presència 
física) i consultes externes pròpies de R3 i R4. 

DOCÈNCIA 

• Realitzem docència pregrau (3 professors associats) i postgrau (roten múltiples especialitats MIR). 
• MIR digestiu: 3 residents per any (total 12) i 3 tutores (cada resident té una tutora assignada). 
• Sessions del servei (setmanals): 2 sessions assistencials (presentades per residents), 1 sessió de residents 

(temes monogràfics, bibliogràfiques ... presentades per residents), 1 sessió de cada unitat ... 
• S'incentiva assistència a cursos / congressos: Curs Escola Patologia Digestiva Sant Pau, Congrés Societat 

Catalana Digestologia, cursos específics residents (AEEH, GETECCU ...), monogràfics àrees diverses ... 
• Possibilitat de realitzar rotació de 2 mesos en un hospital elegit pel resident (nacional o estranger). 

Alta activitat docent: sessions pròpies en diferents àmbits, assistència a cursos i 
congressos especialitat, assistència a cursos específics per a residents ... 
Rotar 2 mesos en un hospital elegit pel resident (nacional o estranger). 

INVESTIGACIÓ 

• Cada unitat del servei disposa de línies de recerca on desenvolupar treballs científics i tesis. 
• En l'actualitat (2018) hi ha contractats 3 becaris postMIR que participen en diferents estudis propis o 

multicèntrics nacionals i internacionals. Hi ha un total de 7 digestòlegs realitzant la tesi en el servei. 
• En els últims 3 anys (2016-2018) s'han llegit 3 tesis doctorals elaborades en el servei. 
• En els darrers 5 anys (2014-2018) s'han publicat un total de 153 articles (35 en revistes nacionals i 118 

internacionals) amb un factor impacte total de 821.5 (anual de 164.3). 

Participar en línies de recerca del servei des de R3 amb tasques bàsiques. 
Participar en línies d’investigació implica possibilitat de publicacions / congressos. 
Possibilitat de planificar la tesi doctoral a partir de R4 a la unitat triada. 
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932607500 cbaliellas@bellvitgehospital.cat www.bellvitgehospital.cat 
Ext. 2729 aberrozpe@bellvitgehospital.cat 
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