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Concert de música en viu a la sala d’estar de
familiars de pacients ingressats a la UCI de
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Interpretada per alumnes de l’Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà en el
marc del Pla d’Humanització de les cures crítiques al Servei de Medicina
Intensiva
Un quartet de clarinet, alumnes de l’Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà, van
oferir ahir un concert adreçat als professionals i als familiars de pacients
ingressats al Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova. El quartet va interpretar diverses peces musicals en directe a la sala
d’estar de les famílies de pacients ingressats a la UCI per amenitzar la seva
estada.
Aquesta col·laboració amb la Fundació Orfeó Lleidatà s’engloba dins de les
iniciatives socials que impulsa l’entitat per tal de posar en valor la funció social de
la música i de la cultura en general.
Jesús Caballero, cap del Servei de Medicina Intensiva, ha explicat que aquesta
activitat s’emmarca en el Pla d’Humanització de la UCI, que té per objectiu oferir
una atenció de caire humà tant als professionals, com als pacients i els seus
familiars. En els popers mesos, està en projecte comptar amb sessions de
musicoterapeutes per ajudar a la recuperació dels pacients ingressats a la UCI.
A l’Hospital Arnau de Vilanova s’han dut a terme altres experiències musicals,
com ara al Servei de Nefrologia, amb la col·laboració de la Fundació Renal
Jaume Arnó. Cada any al març amb motiu del Dia Mundial del Ronyó, es fa una
actuació musical a la sala de Consultes Externes i a la Unitat de Diàlisi. El passat
mes de març la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida va ser l’encarregada
d’interpretar les peces musicals.
El sentit d’aquestes intervencions té com a objectiu donar una assistència clínica
d’excel·lència i humana, comptant amb el talent de músics lleidatans i dels
organismes als quals pertanyen.
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Adjuntem fotografies de l’actuació d’ahir a la UCI.
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