
 

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
       

Institució:  HOSPITAL GENERAL DE VIC 
       
Línia de servei:  Serveis assistencials    

       

Unitats proveïdores:  
Direcció de Cirurgia General (Unitat de C. General,  C. Vascular, C. Max il·lofacial,  
Urologia i Unitat de Patologia de la mama ) – Dr. E nric de Caralt – 
edecaralt@chv.cat  

 
HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 

 
 
Unitat d’Urologia – Dr. Juan Uría – juria@chv.cat  
 

  

INTERNAMENT  

       

HOSPITALITZACIÓ  

Inclou totes les activitats i procediments habituals a que és sotmès un pacient 
ingressat des d’urgències o programat, per l’estudi i tractament integral dels 
processos mèdics o quirúrgics de la Urologia. 
 
 
Urologia:  Andrologia excepte pròtesi de penis. Urolitiasi (litotrípsia endoscòpica). 
Uroginecologia: diagnòstic i tractament de la incontinència urinària. Urooncologia: 
diagnòstic i tractament dels tumors urològics. Patologia pene-escrotal de nens 
d’edat superior als 2 anys. Cistoprostatectomia radical. Cirurgia laparoscòpia de 
pròstata. de ronyó i de massa suprarenal no funcionant. Infeccions del tracte 
urinari associades a processos urològics, abscessos. 
 

 

  
 
 
 
 
 
Hospital Clínic, Fundació Puigvert. Biòpsia renal. Trasplantament 
renal. Litotrípsia extracorporea. Andrologia: inserció pròtesi de penis i 
esfinter urinari artificial. Ureteroplàsties complexes. Microcirurgia de 
testicles.  Cirurgia de malformacions de l’aparell urinari o genital 
masculí.  
 
 
 

 
 



 

AMBULATORI       

       

CIRURGIA AMBULATÒRIA  

Procediments quirúrgics que es duen a terme sense ingrés convencional del 
pacient: 
CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA (CMA) . Procediments quirúrgics de mitjana 
i moderada complexitat i baix risc amb anestèsia local/regional o general. 
 
Urologia : Fimosi de l’infant. Patologia penescrotal. Cateterismes. Nefrostomia 
percutània. Cirurgia meatouretral 
 
CIRURGIA LOCAL . Procediments exèresi de patologia de baixa complexitat 
realitzables amb anestèsia local. 
 
Urologia . Fimosi. Vasectomies. Biòpsies de pròstata. Cistoscòpies (diagnòstic 
terapèutic ) 
 

 

Hospital Clínic, Fundació Puigvert.  Andrologia, pacients amb 
necessitats de litotrípsia  
Clínica Plató .  Tractaments de braquiteràpia prostàtica 
 
 
 
 

       
INTERVENCIONISME    Cateterismes ureterals, nefrostomia percutània, biòpsia prostàtica.   

       

CONSULTES EXTERNES  

Procediments assistencials propis de les malalties quirúrgiques en l’àmbit 
ambulatori  
Primeres visites  derivades pel metge de capçalera, altres especialistes o del 
servei d’urgències. 
Visites successives . Controls postoperatoris i estudis de proves 
complementàries per al diagnòstic. Seguiment i tractament de malalties 
urològiques 
 
 

 
 
 
 

       

PROVES COMPLEMENTÀRIES  

Cistoscòpies.  Tècnica que utilitza un sistema de fibra òptica per al diagnòstic i 
tractament de les malalties de la bufeta urinària. Cistoscòpia diagnòstica: Per al 
diagnòstic de les patlogies de la bufeta urinària, sovint s’associa a una biòpsia i/o 
extracció de pòlips. Ecografia del sistema urinari.  Utilització dels ultrasons per 
al diagnòstic i seguiment de la patologia de l’aparell genitourinari. Inclou 
l’ecografia transrectal. Ecografia abdominal. Fluxometries 
 

 
Hospital Clínic:  estudis gammagràfics 
Consultori Bayés, SL  Urodinàmies 
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