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Què has de saber sobre l’especialitat 
de DERMATOLOGIA? 

 

Parlem amb Ana Talavera Belmonte, 

resident de 3r any a l’ Hospital Universitari de Bellvitge. 
 
 
 
Quins serien per tu els 3 punts més forts de l’especialitat? 

• Molta diversitat de patologies, totes molt diferents i interessants. 
 

• Molta autosuficiència: es tracta d’una especialitat mèdico-quirúrgica i per 
aquest motiu podem diagnosticar els nostres pacients, biopsiar-los, si cal, i 
tractar-los (mèdicament o quirúrgicament) nosaltres mateixos sense 
necessitat de dependre d’altres especialitats. 

 

• Bona qualitat de vida. 
 
 
I quins serien els més febles? 

• Molta càrrega assistencial. 
 

•   
  

•   
 
 
Quines 3 qualitats consideres que hauria de tenir un resident de la teva 
especialitat? 
 

• Responsabilitat. 
 

• Ganes de treballar i estudiar. 
 

• Memòria visual. 
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Com és el dia a dia d’un resident de Dermatologia? 

Al meu hospital, durant el matí, es visiten pacients a consultes externes 
(aproximadament uns 20-23 pacients a l’hospital i al voltant de 35 a l’ambulatori). 
Durant la tarda, es fan interconsultes de pacients que estan ingressats a altres 
serveis i que requereixen valoració dermatològica. Posteriorment, alguns dies es 
revisen al microscopi mostres d’anatomia patològica de pacients biopsiats al 
nostre servei. 

 
 
Com funcionen i quines són les rotacions que es fan durant la residència? 

Al nostre hospital, es rota 2 mesos per Malalties Infeccioses, 2 mesos pel servei 
d’Urgències i 3 mesos per Medicina Interna. En altres hospitals, es fan també 
rotacions per serveis quirúrgics, com ara Cirurgia Plàstica.  
 
 
Com són les guàrdies? 

No hi ha guàrdies d’especialitat. 
 
 
Et pots subespecialitzar? 

Un cop acabes l’especialitat, et pots dedicar al que més t’agradi: dermatologia 
clínica, cirurgia dermatològica, dermatopatologia, dermatologia estètica, etc. 
 
 
Un cop acabada l’especialitat, és fàcil trobar feina? 

Sí, hi ha demanda laboral. 
 
 
Com és la relació metge-pacient? I amb els familiars? 

La relació metge-pacient i amb els familiars és bona i agraïda en general. La 
majoria de conflictes sorgeixen quan el pacient demana tractament d’un 
problema purament estètic en l’assistència pública. 
 
 
Tornaries a triar aquesta especialitat? 

Sense cap mena de dubte, no em veig dedicant-me a qualsevol altra cosa. 
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Algun consell respecte a la tria d’especialitat? 

Escolta el teu cor: escull l’especialitat que més t’ompli i que més s’adapti a la teva 
personalitat i necessitats, tant d’ara com pensant en el futur. 
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