Servei d’Urologia
Hospital Universitari de Bellvitge
ASSISTÈNCIA

Cap de Servei
Dr. Francesc Vigués
Tutors
Dr. Lluís Riera
Dr. Carles Torrecilla
Residents
Dos residents per any (nº total 10)

• El Servei d’Urologia ofereix atenció especialitzada d’alt nivell en tots els àmbits de la especialitat.
• Incorpora tot el desenvolupament tecnològic modern (cirurgia mínimament invasiva, reconstructiva i
protèsica)
• Unitat d’Oncologia Urològica que treballa de forma multidisciplinar amb els serveis d’Oncologia Mèdica,
Oncologia Radioteràpica, Radiologia i Anatomopatología.
• Unitat de Litiasi Renal i Endourologia de referència a Catalunya i al resta del estat.
• Un dels programes mes actius a nivell nacional de Trasplantament Renal de donant cadàver i donant viu.
• Unitat de Andrologia i Cirurgia Reconstructiva Genital de reconegut prestigi nacional i internacional.
• Unitat d’Urologia Funcional i Femenina.
• Programa de cirurgia robòtica molt actiu.
• Més de 15 quiròfans a la setmana
• Els residents fan guàrdies de R1 a urgències (mòdul quirúrgic) (3-4 segons el mes) i a partir de R2
d’especialitat (4-6 segons el mes). Sempre hi ha un adjunt de presència física per la tarda i localitzat per la
nit.

• Unitat d’hospitalització amb mes de 30 llits i Gabinet de diagnòstic urològic (uretrocistoscòpia
flexible, estudi urodinàmic).
OFERIM

• Bon ambient de treball.
• Molta activitat quirúrgica.
• Finalitzar la residencia realitzant com primer cirurgià la major part dels
procediments quirùrgics d’alta complexitat de la especialitat.

DOCÈNCIA
• Fem docència de pregrau al campus.
• 4 facultatius del Servei son professors associats de la Universitat de Barcelona (Malalties del Sistema Renal i
Aparell Genital Masculí).
• El servei compte amb dos tutors.
• Sessions: General científica del Servei, setmanal docent per els residents i periòdiques oncològica,
reconstructiva i trasplantament renal.

OFERIM

• Facilitat per asistir i participar en cursos nacionals i internacionals de la
especialitat (AEU, EAU, AUA) ( a partir de R2-R3)
• Participació activa en la docència d’estudiants de pregrau.
• Rotació opcional de 2 messos en centre nacional o estranger (objectius definits).

INVESTIGACIÓ
• El Servei participa de manera activa en tasques de recerca clínica i experimental, així com en
assaigs clínics tant d’àmbit nacional com internacional.
• Accés als recursos de tota la xarxa de biblioteques de l’Universitat de Barcelona
OFERIM

• Participació activa en les línies de recerca del servei.
• Publicar com a mínim 2 articles com coautor o primer signant
• Presentar com a mínim 1 comunicació a congressos per any de residència (a partir de
R2)
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