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Què has de saber sobre l’especialitat 
d’ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA? 

 

Parlem amb Joel Mases Rosinés, 

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

• Especialitat degana en Oncologia, eminentment mèdica i assistencial. 
 

• Gran versatilitat (assistència mèdica, part IQ amb Braquiteràpia, part imatge 
treballant de manera directa diferents exploracions). 

 

• Ràpid avenç tecnològic que condiciona investigació i avenços científics. 
 
 
I quins els més febles? 

• Condicionada per una infrastructura important, cara i fràgil (acceleradors 
lineals). 
 

• Requereix moltes hores de feina i estudi.  
 
 
Quines 3 qualitats consideres que hauria de tenir un resident de la teva 
especialitat? 
 

• Li ha d’agradar la medicina pura i el tracte amb el pacient. 
 

• Paciència i perseverància. 
 

• Habilitat comunicativa. 
 
 

Com és el dia a dia d’un resident d’Oncologia Radioteràpica? 

Bàsicament, es divideix entre treball en consultes (primeres visites, seguiments i 
controls en curs de tractament) i planificació de nous tractaments sobre imatge, 
amb programes informàtics especialitzats. 
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Com funcionen i quines són les rotacions que es fan durant la residència? 

El primer any consisteix en rotacions mèdiques (Urgències, Medicina Interna, 
Oncologia, Hematologia), i de radiodiagnòstic (TC, RMN). A partir del segon any, 
segons l’hospital, es rota per cada patologia durant aproximadament 3 o 4 mesos 
cadascuna (mama, pulmó, uro, digestiu, SNC...). A part, hi ha rotació externa 
(segons l’hospital) i rotació per Física Mèdica. 
 
 
Com són les guàrdies? 

A l’Hospital de Bellvitge, les guàrdies són de planta d’hospitalització d’Oncologia a 
partir de R3, amb un pool comú amb els residents d’Oncologia Mèdica, assumint 
també la planta de Cures Pal·liatives. La planta es troba a l’Hospital Duran i Reynals 
(ICO), cosa que condiciona, ja que està separada d’Urgències i de les exploracions 
complementàries de l’hospital de Bellvitge. Hi ha adjunt de presència física els 
caps de setmana. Fem unes quatre guàrdies al mes i es lliuren. Són guàrdies amb 
una càrrega assistencial important, on has de ser molt autònom, però amb suport 
d’un equip d’infermeria molt professional. No realitzem guàrdies específiques 
d’Oncologia Radioteràpica (tarda o Braquiteràpia). 
 
 
Et pots subespecialitzar? 

Sí, habitualment els adjunts estan subespecialitzats en una, dues o tres 
subpatologies. 
 
 
Un cop acabada l’especialitat, és fàcil trobar feina? 

És una pregunta difícil de contestar en aquests moments canviants. Fins ara, hi ha 
hagut feina, almenys substitucions. Sembla que la contractació, com en moltes 
especialitats, torna a moure’s. 
 
 
Com és la relació metge-pacient? I amb els familiars? 

També és una pregunta difícil de contestar. Donat que és una especialitat de 
consulta i que veus els pacients setmanalment, diria que és propera i respectuosa, 
encara que depèn molt del caràcter que cadascú hi imprimeixi. 
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Tornaries a triar aquesta especialitat? 

Sí, sens dubte. 
 
 
Algun consell respecte la tria d’especialitat? 

Sigues realista. Si ho tens clar, segueix el que vols fer. Si dubtes entre hospitals, 
fes una llista de pros i contres de cadascun. 
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