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Unitat de Medicina Vascular i del Metabolisme,
Unitat de Lípids i Unitat d’Hipertensió

El nostre hashtag a les xarxes socials:

#FemHospitalReus

Junts fem
Els nostres professionals són l’impuls de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Entre tots construïm un Hospital proper, humà, compromès amb els pacients i amb
vocació de servei públic. Tots som l’Hospital, JUNTS FEM L’HOSPITAL DE REUS

l’Hospital

de Reus

Àrea assistencial: Medicina Interna

Junts fem

Contacte amb el servei

l’Hospital

Descripció del servei

Telèfons: 977 308 551 / 977 310 300

La Unitat de Medicina Vascular i del Metabolisme (UVASMET) és de
referència a tota la demarcació pel que fa a les alteracions del metabolisme
lipídic. A més:

Extensions: 50077, 50078, 50079, 50080

•

S’ocupa del control del risc cardiovascular.

•

És unitat de referència d’hipertensió.

Correu electrònic: uvasmet@hospitalsantjoan.cat

•

És unitat de referència per a malalties rares del metabolisme lipídic

•

Realitza estudis genètics d’alteracions metabòliques, tractaments
especials i estudis d’imatge i funció vascular.

de Reus

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8 a 17 h
Dispensaris: dilluns a dijous de 9 a 14 h

Ubicació: Planta Baixa, D1 (color groc)
Dispensaris: del 77 al 80

Equip humà
•
•
•
•
•

Lluís Masana Marín, director de la Unitat
Núria Plana Gil, metgessa adjunta
Diana Ibarretxe Guerediaga, metgessa adjunta
Raimon Ferré Vallès, metge adjunt
Cèlia Rodríguez Borjabad, nutricionista/dietista (Predoc)

AUTOVIA DE BELLISSENS

Zona D
(color groc)

Dispensaris
Del 77 al 80

Cartera de serveis
•

Unitat de referència provincial per a les alteracions del metabolisme lipídic.

•

Control del risc cardiovascular.

•

Unitat de referència d’hipertensió.

•

Unitat de referència per a malalties rares del metabolisme lipídic.

•

Estudis genètics d’alteracions metabòliques.

•

Tractaments especials. Afèresi.

•

Estudis d’imatge i funció vascular.

AVINGUDA DEL DR. JOSEP LAPORTE

Codi QR de l’espai web de la UVASMET:

Unitat de Medicina
Vascular i del
Metabolisme:
Planta Baixa D1

