Jornada de
portes obertes
31 de març de 2017

Parc Sanitari Sant Joan de Déu us vol felicitar pel
resultat obtingut en les proves selectives MIR, PIR, IIR.
En poques setmanes haureu d’escollir l’especialitat i
el centre de formació per als propers anys. Si penseu
formar-vos com a psiquiatres, metges de família,
psicòlegs clínics o infermers/es en salut mental i voleu
conèixer de primera mà l’oferta formativa que proposa
Parc Sanitari, us convidem a la Jornada de Portes
Obertes que tindrà lloc el dia 1 d’abril de 2016.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu és un hospital general
que compta amb diferents especialitats mèdiques i
quirúrgiques i una àmplia xarxa de recursos de salut
mental tant hospitalaris com ambulatoris. Des de
1992 és centre acreditat pel Ministeri de Sanitat per
a la formació de metges especialistes en psiquiatria
incorporant en anys successius l’acreditació de
psicologia clínica, infermeria de salut mental i des
del 2013 medicina interna. Des de l’any 2005 és
centre associat a la Unitat Docent Costa Ponent per
a la formació especialitzada en medicina familiar
i comunitària. A més està acreditat com a Unitat
Associada a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues en
Ginecologia i Obstetrícia, Pediatria i Cirurgia Pediàtrica.
La jornada està dirigida a totes les persones interessades
a conèixer les instal·lacions i poder intercanviar
impressions amb els residents d’aquestes especialitats i
amb els tutors.

Sala Àgora 3-4. planta 3. Hospital General.
10 - 10:30h

Benvinguda i presentació de la
Institució.
Sra. Immaculada Roig. Adjunta Direcció general.

10:30 - 11h

L’oferta Formativa al Parc Sanitari Sant
Joan de Déu.
Dr. Josep M. Haro. Director de la Unitat de
Docència, Recerca i Innovació

11 - 12h

La residència AL PSSJD
MIR Psiquiatria i Medicina de Família i
Comunitària, PIR Psicologia Clínica i IIR En Salut
Mental.

12 - 12:30h

Cafè

12:30 - 13h

Visita guiada per la Institució.

Us animem a participar-hi.

Inscripcions a la jornada:
unidaddocente@pssjd.org

