
 

    

 
Setanta professionals de l’Arnau de Vilanova es 
formen per reforçar l’UCI en cas de necessitat
 
Ho fan a través el curs C19 SPACE, finançat per la Comissió 
d’ulleres de realitat virtual.
 
Setanta professionals sanitaris de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (35 facultatius 
especialistes i 35 professionals d’infermeria), han començat aquesta setmana una formació 
específica per donar suport al Servei de Medicina Intensiva en cas que fos necessari en 
funció de l’evolució de la pandèmia de la COVID
 
El curs C19 SPACE, organitzat per la European Society of Intensive Care Medicine 
(ESICM), està finançat per la Comissió Europea i s’e
europeus amb el mateix objectiu: formar 10.000 professionals sanitaris que normalment no 
treballen a l’UCI per reforçar aquestes unitats de cures intensives en cas de necessitar 
ampliar la seva capacitat. 
 
La formació compta amb una part no presencial i una part presencial en la qual els alumnes 
disposen d’ulleres de realitat virtual per endinsar
intensives i conèixer així les seves diferents fases i equipaments. El curs
professionals mèdics i d’infermeria de l’UCI com a docents,
passada i seguirà durant el mes de gener.
 

 

Lleida, 22 de desembre de 2020

Gabinet de Comunicació i Imatge
ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gestió 

bagusti.lleida.ics@gencat.cat

 Nota de premsa 
 

     

Setanta professionals de l’Arnau de Vilanova es 
formen per reforçar l’UCI en cas de necessitat

Ho fan a través el curs C19 SPACE, finançat per la Comissió Europea, amb el suport 
d’ulleres de realitat virtual. 

Setanta professionals sanitaris de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (35 facultatius 
especialistes i 35 professionals d’infermeria), han començat aquesta setmana una formació 

ar suport al Servei de Medicina Intensiva en cas que fos necessari en 
funció de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19. 

El curs C19 SPACE, organitzat per la European Society of Intensive Care Medicine 
(ESICM), està finançat per la Comissió Europea i s’està desenvolupant en diversos hospitals 
europeus amb el mateix objectiu: formar 10.000 professionals sanitaris que normalment no 
treballen a l’UCI per reforçar aquestes unitats de cures intensives en cas de necessitar 

ó compta amb una part no presencial i una part presencial en la qual els alumnes 
disposen d’ulleres de realitat virtual per endinsar-se en un tour per les unitats de cures 
intensives i conèixer així les seves diferents fases i equipaments. El curs
professionals mèdics i d’infermeria de l’UCI com a docents, va comença

i seguirà durant el mes de gener.  
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Nota de premsa  

Setanta professionals de l’Arnau de Vilanova es 
formen per reforçar l’UCI en cas de necessitat 

Europea, amb el suport 

Setanta professionals sanitaris de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (35 facultatius 
especialistes i 35 professionals d’infermeria), han començat aquesta setmana una formació 

ar suport al Servei de Medicina Intensiva en cas que fos necessari en 

El curs C19 SPACE, organitzat per la European Society of Intensive Care Medicine 
stà desenvolupant en diversos hospitals 

europeus amb el mateix objectiu: formar 10.000 professionals sanitaris que normalment no 
treballen a l’UCI per reforçar aquestes unitats de cures intensives en cas de necessitar 

ó compta amb una part no presencial i una part presencial en la qual els alumnes 
en un tour per les unitats de cures 

intensives i conèixer així les seves diferents fases i equipaments. El curs, que compta amb 
començar la setmana 

 


