
                                                                       

 
 

   Nota de premsa  
 

                      

L’ICS rep 55 nous residents a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova i a l’atenció 
primària de Lleida 
  
El proper divendres, 25 de maig, a l’Hospital Arnau es donarà la benvinguda 
a 37 residents de 26 especialitats hospitalàries i a 18 residents ─de la Unitat 
Docent d’Atenció Familiar i Comunitària─ de dues especialitats, que 
s’incorporaran a l’atenció primària de Lleida   
 
A l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova se celebrarà demà l’acte de 
benvinguda dels 55 nous residents que s’incorporen a Lleida per realitzar la seva 
formació a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i a l’atenció primària. 
 
L’acte de benvinguda compta amb la presència del gerent territorial, Mateu 
Huguet; de la directora de l’atenció primària de l’ICS a Lleida, Núria Nadal; del 
cap d’estudis de l’Hospital Arnau, Francesc Purroy, i del cap d’estudis de la Unitat 
Docent de Medicina Familiar i Comunitària, Eduard Peñascal, que rebran els 55 
nous residents que s’incorporen enguany: 37 per a especialitats hospitalàries i 18 
per a l’especialitat de medicina de família. 
 
Els 37 nous residents de les diferents especialitats hospitalàries es reparteixen de 
la manera següent: llevadores (tres residents), ginecologia i obstetrícia (tres 
residents), farmàcia hospitalària (un  resident), anestèsia (tres residents), digestiu 
(un  resident), cardiologia (un  resident), cirurgia general (un  resident), 
traumatologia (un  resident), dermatologia (un  resident), endocrinologia (un  
resident), hematologia (un  resident), medicina intensiva (un  resident), medicina 
interna (dos residents), nefrologia (un  resident), pneumologia (un  resident), 
neurologia (un  resident), oftalmologia (un  resident), oncologia (un  resident), 
radioteràpia (un  resident), otorrinolaringologia (un resident), pediatria (tres  
resident), psiquiatria (tres residents), psicologia (un  resident), anàlisis clíniques 
(un  resident), radiologia (un  resident), urologia (un  resident).  
 
Els 18 nous residents de l’atenció primària es divideixen en dues especialitats: 
medicina familiar i comunitària (catorze residents) i infermeria familiar i 
comunitària (quatre residents). 
 
L’acte s’iniciarà a les 13 h a la sala d’actes de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova de Lleida. 
 
24 de maig de 2018 


