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L’Hospital Universitari Parc Taulí
És un centre competent que avarca una gran àrea de 
població (aprox. 400.000 habitants). És l’hospital de 
referència del Vallès Occidental.

T’esperem!

Rotacions durant la residència

• Quirofanet a l’ambulatori, 1 dia a la setmana amb
l’adjunt de torn

§ CQA (centre quirúrgic ambulatori, cirurgies per fer
penjolls, injerts, etc): dimarts a la tarda (1-2 al mes
per resident a partir de R2)

Servei de dermatologia a l’HUPT
Actualment està integrat per 10 adjunts i 4 residents.
Les consultes són monogràfiques i es desenvolupa
activitat assistencial tant a nivell hospitalari com
ambulatori. En l’àmbit quirúrgic disposem de cirurgia
menor ambulatòria, cirurgia major hospitalària
(incloent cirurgia de Mohs); Molemax i PUVA/UVB.
Realitzem consultes multidisciplinars amb medicina
interna, cirurgia maxil·lofacial i reumatologia, també
tenim diversos comitès multidisciplinars: càncer cutani
no melanoma, melanoma, comitè de malformacions
vasculars i comitè d’hidrosadenitis.

Es tracta d’una especialitat mèdico-
quirúrgica exigent que t’ofereix moltes 
opcions.

És resolutiva, agraïda, de diagnòstic ràpid i 
tractament eficaç.

A diferència de moltes altres, hi ha oferta 
de treball en acabar l’especialitat.

Finalment, i la dada més objectiva: la tassa 
d’abandonament és pràcticament nul·la! 
Per alguna cosa serà...

Rotacions

1r any

6 mesos en diferents departaments de
medicina interna (incloent 1 mes a
urgències), 2 mesos a cirurgia
maxil·lofacial, 15 dies a biologia
molecular i citogenètica, i 3 mesos a
dermatologia

2n any 1 mes a anatomia patològica, la resta a
dermatologia

3r any
1 mes a malalties de transmissió sexual a
Drassanes, la resta a dermatologia
2 mesos de rotació exterma

4t any consulta pròpia (1 dia ambulatori, 4 dies
hospital)

Per què dermatologia? Alguns 
motius de pes...

Formació i sessions

§ Bibliogràfica: 1 cop per setmana

§ Anatomia patològica: sessió mensual dels residents
amb la dermatopatòloga + 2 sessions setmanals
(casos interessants + revisió de laminetes amb un
adjunt de dermatologia)

§ Iconografia: 1 cop per setmana

§ Quirúrgica: 1 cop per setmana

Guàrdies
De medicina. Durant els 2 primers anys de residència
(4 al mes)

Quiròfan

Ambient
Tenim la sort de comptar amb un equip d’adjunts molt 
agradable i docent. Som pocs residents així que 
intentem que hi hagi bon ambient de treball i 
companyerisme. En definitiva, som una petita família.

Investigació/publicació/tesis

Des del Servei s’exigeix que, com a mínim, publiquem 
un article per any (qualsevol dels formats de 
publicació és vàlid: casos, sèries de casos, article 
original, revisions, etc). També s’ofereix la possibilitat 
d’iniciar la tesi doctoral.

Adjunts i residents (Cristina, Marta, Núria) del Servei 
de Dermatologia de l’HUPT.




