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L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i la 
Unitat Docent d’Atenció Familiar i Comunitària de 
Lleida organitzen una jornada de portes obertes 
per a futurs residents 
 
La Jornada tindrà lloc demà, 15 de març, i vol donar a conèixer als futurs 
residents la formació sanitària especialitzada a l’àrea de Lleida 
 

“Jo també vull ser resident a Lleida” és el lema de la jornada que anualment 
s’organitza a la sala d’actes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova per 
acostar la formació sanitària especialitzada que s’imparteix a Lleida als futurs 
residents interessats a cursar-hi aquests estudis. 
 
L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova garanteix l’activitat assistencial 
necessària per formar 38 residents en 26 especialitats: anàlisis clíniques (1), 
anatomia patològica (1), anestèsia i reanimació (3), aparell digestiu (1), 
cardiologia (1), cirurgia general i de l’aparell digestiu (1), cirurgia ortopèdica i 
traumatologia (1), dermatologia, endocrinologia i nutrició (1), farmàcia hospitalària 
(1), hematologia (1), infermeria obstètrica i ginecològica (3), medicina intensiva 
(1), medicina interna (2), nefrologia (1), neurologia (1), obstetrícia i ginecologia 
(3), oftalmologia (1), oncologia mèdica (1), oncologia radioteràpica (1), 
otorrinolaringologia (1), pediatria i àrees específiques (3), pneumologia (1), 
psicologia clínica (1), psiquiatria (3), radiodiagnòstic (1), urologia (1), i 
dermatologia (1). 
 
La Unitat Docent d’Atenció Familiar i Comunitària ofereix la possibilitat de 
desenvolupar l’especialitat de medicina familiar i comunitària i la d’infermeria 
familiar i comunitària.  
 
En la Jornada de Portes Obertes ─que s’iniciarà a les 10 h amb la presentació de 
les comissions de docència de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i de la 
Unitat Docent d’Atenció Familiar i Comunitària─ hi intervindran alguns residents 
que actualment cursen diferents especialitats. També es farà una visita guiada 
per les unitats docents i per l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.  
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