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Un projecte vital:

El Consorci Sanitari de Terrassa
dona servei sanitari a 7 municipis
diferents del Vallès Occidental
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UNITATS DOCENTS 2020

10 Unitats Docents
Anestesiologia i Reanimació
Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Al·lergologia
Medicina Interna 
Nefrologia
Oftalmologia
Oncologia Mèdica*
Pediatria i Àrees Específiques
Radiodiagnòstic

  
4 Unitats Docents Multiprofessionals

Atenció Familiar i Comunitària
Obstetrícia i Ginecologia
Salut Mental
Geriatria

* Aquest any no s'ofereixen places a la UD
   d’Oncologia Mèdica

Consorci Sanitari de Terrassa
Hospital de Terrassa
Secretaria Docència
T. 93 731 91 01
sdocencia@cst.cat
www.cst.cat

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) és una 
organització sanitària integral que dona resposta 
a les necessitats socio-sanitàries de 200.000 
ciutadans del Vallés Occidental atenent una 
mitjana de 8.700 usuaris cada dia. 

La nostra experiència docent comença fa més de 
25 anys amb la formació MIR a la que posterior-
ment s’afegeix la formació PIR i IIR amb l’acredita-
ció de les Unitats Docents Multiprofessionals. 

Ens esforcem en oferir una formació en equips 
multidisciplinars, amb visió holística, centrada en 
les persones i amb un seguiment personalitzat i 
proper a través de la figura del tutor.

La docència és una de les nostres vocacions i tota 
l’organització i els seus professionals hi estem 
compromesos compartint tot el coneixement 
entre nosaltres i amb la resta de la comunitat 
científica.

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) es una 
organización sanitaria integral que da respuesta a 
las necesidades socio-sanitarias de 200.000 
ciudadanos del Vallés Occidental atendiendo una 
media de 8.700 usuarios cada día.  

Nuestra experiencia docente empieza hace más 
de 25 años con la formación MIR a la que poste-
riormente se añade la formación PIR y EIR con la 
acreditación de las Unidades Docentes Multipro-
fesionales.

Nos esforzamos en ofrecer una formación en 
equipos multidisciplinares, con visión holística, 
centrada en las personas y con un seguimiento 
personalizado y cercano a través de la figura del 
tutor.  

La docencia es una de nuestras vocaciones y toda 
la organización y sus profesionales estamos 
comprometidos compartiendo todo el conoci-
miento entre nosotros y con el resto de la comu-
nidad científica. 

Per a més informació
contacteu-nos
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