
Vull especialitzar-me 
a Vall d’Hebron
Residents 2023

Anima’t 
a formar 
part de 
la nostra 
gran família

Treball en equip

Dades 
de contacte

Segueix-nos a totes 
les xarxes socials: 

Apostem 
pel futur

Formaràs part d’un 
hospital líder de 
referència nacional 
i internacional
Som centre de referència
estatal en 34 acreditacions
CSUR; Participem en 20
ERNs (European Reference
Networks) com full members.

Treballaràs 
amb equips 
multidisciplinars 
i punters
El compromís amb la 
docència va des de la 
formació de grau i postgrau 
a la superespecialització. Això 
suposa emprar tecnologia 
puntera, moltes àrees 
monogràfiques i contacte 
amb altres centres d’àmbit 
nacional i internacional.

Utilitzaràs 
la simulació com 
a eina formativa
Tant en habilitats tècniques 
com no tècniques al nou 
Centre de Simulació Clínica 
Avançada.

Podràs participar 
en recerca
Al llarg de la residència 
oferim formació bàsica 
en investigació. Tindràs la 
possibilitat de fer una rotació 
opcional pel Vall d’Hebron 
Institut de Recerca i al final 
podràs optar a beques 
postresidència de com 
a mínim un any.

575
Residents

Especialitats

Tutors

Places 
ofertades

49

150

155

Pablo Buck Sainz Rozas  IIR

Marta Barros Segura  MIR

"La residència quirúrgica 
a l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron és una oportunitat 
d’aprendre a manejar patologia 
complexa i desenvolupar-te en 
qualsevol situació i imprevist que 
pugui sorgir en la vida laboral 
futura. Amb la tecnologia més 
puntera i rodejada d’un ambient 
amb companyonia. Sense cap 
dubte tornaria a escollir la meva 
plaça.”

Lideratge“La residència a l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron ens 
permet formar-nos com a 
professionals de la salut mental 
integrant assistència, investigació 
i docència; que juntament amb 
l’aprenentatge de valors i qualitats 
personals donen accés a una 
formació sanitària de qualitat 
i de millora continuada.”

Silvia Ferrer Moltó  PIR

Som un hospital líder, 
reconegut entre els millors 
d’Europa, on els pacients volen 
tractar-se i els professionals 
formar-se i treballar.

nuevos.residentes@vallhebron.cat

vallhebron.com/residents

"Especialitzar-me en un centre 
de referència que aposta per la 
innovació en cures, utilitzant 
metodologies docents pioneres 
com la simulació clínica, permet 
desenvolupar-nos com a 
professionals que persegueixen 
l'excel·lència."

Innovació i Recerca
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