Servei d’ Angiologia i
Cirurgia Vascular
Hospital Universitari de Bellvitge
ASISTÈNCIA

Cap de Servei
Ramón Vila i Coll
Cap Clínic
Santi Riera, Elena Iborra
Facultatius especialistes
Eudald Barjau, Antonio Romera, Xavier Martí, Carles
M.Rico, Begoña Gonzalo, Emma Espinar
Residents:5, 1 per any

• La cirurgia vascular és una especialitat mèdic-quirúrgica que estudia la patologia de les artèries,
venes i linfàtics de tot el cos excepte intracranial i cor.
• Som un servei de 9 facultatius repartits en dos seccions.
• Tenim un laboratori vascular molt potent on aprendràs a fer eco-dopplers de tots els sectors.
• Som el hospital docent que opera més cirurgia aòrtica i carotídia de tota Catalunya amb molt bons
resultats.
• Tenim 9 quiròfans setmanals. Fem un 50 % de cirurgia oberta i 50 % endovascular.
• Els residents fan guàrdies de R-1 a urgències (mòdul quirúrgic, 3-4 a mes) i a partir de R-2 d’
especialitat (4-6 segons el mes). Sempre hi ha un adjunt localitzat.

OFERIM

Formem cirurgians complerts tan amb cirurgia oberta com endovascular.
Aprendràs a fer i interpretar correctament les exploracions hemodinàmiques.

DOCÈNCIA
• Som un servei actiu a la docència. Fem docència pre i postgrau al Campus. Tenim un professor
associat a la Universitat de Barcelona.
• El tutor de residents és el Dr Antonio Romera.
• Amb nosaltres roten residents d’ altres especialitats (CGD, CTO,Trauma, CCA) i d’ altres centres tan
nacionals com estrangers.
• Sessions: Clínica setmanal, periòdiques: Accessos hemodiàlisi, Neuro, patologia aòrtica, MTEV,
malformacions vasculars, revisió científica, morbi-mortalitat.

OFERIM

Participació anual cursos nacionals i/o internacionals de formació.
Participació activa a la docència de residents i estudiants

INVESTIGACIÓ
•
•
•
•

Promocionem la investigació clínica. Col.laborem amb l’ IDIBELL.
Línies del servei: Patologia aòrtica, MTEV, diagnòstic vascular, endovascular perifèric.
Promocionem la realització de la tesi doctoral. Quatre facultatius són doctors.
Més de 10 articles publicats en revistes científiques indexades en els darrers 5 anys.

OFERIM

Possibilitat de publicar com a mínim 2 articles i de realitzar la tesi doctoral.
Presentar com a mínim 1 comunicació a congressos per any de residència .
Telèfon
932607638

Mail
rvila@bellvitgehospital.cat
aromera@bellvitgehospital.cat

Web
www.bellvitgehospital.cat

