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• La Endocrinologia i Nutrició és una especialitat mèdica que engloba l´estudi de totes les disfuncions
hormonals i trastorns de l´estat nutricional.
• Som un servei constituit per 9 facultatius a l’Hospital de Bellvitge.
• Cobrim tota la patologia endocrina de tercer nivell (Diabetis tipus 1 i 2, patologia tiroïdal,
suprarrenal, hipofítica i tumors neuroendocrins. Així mateix tractem en el nostre servei patologies
nutricionals complexes com el budell curt, la nutrició domiciliaria i l`obesitat mòrbida).
• Tenim planta d´hospitalització amb una mitjana d´ocupació de 4 Llits/setmana
• El servei disposa de Hospital de dia d´endocrinologia per mantenir una atenció continuada del
pacient.
• Així mateix el servei cobreix l´atenció ambulatoria especialitzada de 10 àrees de salut
• 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 a Hospital de dia i consulta
pròpia a l´ambulatori de zona. Així mateix, a partir del tercer any de residencia fa guàrdies de
Endocrinologia a la planta, sent l´unic hospital català amb guàrdies de la especialitat.
• És un dels pocs centres on hi ha una rotació específica de 6m de duració per Nutrició i de 2 mesos
per endocrinologia pediàtrica.

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 al més hi ha una sessió científica per ampliar coneixements en àrees concretes de
l´especialitat.
• Mensualment hi ha sessions conjuntes multidisciplinars de patologia hipofítica, tiroidea i
suprarrenal.

INVESTIGACIÓ
• El servei té vàries líneas d´investigació en marxa a les que els residents interessats poden
participar.
• Es disposa del laboratori experimental de DM que lidera l`estudi de trasplantament illots
pancreàtics.
• Hi ha varis assajos i estudis en marxa en el àrea de Diabetis, endocrinologia i obesitat.
• El servei realitza publicacions nacionals i internacionals i incentiva als residents a enviar pòsters i
comunicacions als congressos.
• El servei consta de varis doctors en medicina que han estat directors de vàries tesis doctorals.

OFERIM

El servei d´Endocrinologia i Nutrició 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.
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