130 anys vetllant
pel benestar de
les persones
Xifres
• Àrea d’Hospitalització: 135 llits
• Unitat de Cures Intensives (UCI): 6 boxs
• Unitat D’Oncologia: 16 boxs
• Urgències: 9 boxs + 2 llits per a observació
• Àrea Quirúrgica: 8 quiròfans generals
		
		

3 sales de parts
1 quiròfan de cesàries		

• Metges en plantilla i associats: 370
• Personal d’Infermeria: 143
• Personal no assistencial: 52

Serveis

• Atenció permanent i personalitzada per part dels nostres
professionals, infermeres i personal auxiliar

• Àmplies habitacions amb llit d’acompanyant i bany integrat
• Aire condicionat i calefacció independent
• Línia directa per rebre trucades
• 3 opcions de menú (excepte en prescripció de dieta especial)
• Servei d’habitacions
• Cafeteria restaurant / Màquines expenedores
• TV i Wi-Fi
• Aparcament / Localització de taxi
• Enviament de missatges pacient-familiar via web
• Capella i serveis religiosos

L'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona
és una institució privada, sense ànim de lucre,
amb més de 130 anys d'experiència en l'atenció
de persones, del qual forma part la Clínica Nostra
Senyora del Remei.

Obra Social

La seva missió és alleujar el dolor i sembrar la
pau entre els més desfavorits i la duu a terme
amb part dels recursos generats pels seus centres a Europa.

Contacta’ns i t’informem!

932 850 010
www.clinicaremei.org

La Clínica Nostra Senyora
del Remei té acords de
col·laboració amb:

C/Escorial 148. 08024 Barcelona

Vetllem per la teva
salut i la dels teus
de forma integral
Al teu costat per a resoldre qualsevol dubte o
dolència, atendre’t en cas d’urgència, realitzar
proves diagnòstiques o analítiques, oferir-te el
millor tractament mèdic o quirúrgic, i cuidar-te a
la nostra àrea d’hospitalització si fos necessari.

L’Institut de Religioses
de Sant Josep de Girona
treballa des de 1870
prestant una atenció
integral a les persones
amb necessitats d’assistència sanitària, social i
espiritual.

Asseguradores concertades
Adeslas • AEGON • Agrupació Mútua • Allianz • AME Asistencia Médica • AMSYR • Antares • Asefa • Asisa • ASSSA
Seguros • Atlàntida • AXA • Caixa de Previsió Energia •
Caser Salud • Cigna • Clínicum • DKV • Divina Pastora •
FIATC • Generali • Hermandad Nacional de Arquitectos • La
Nova Aliança Mataronina • MAPFRE • Mutua de Granollers
• Mutua General de Catalunya • Plus Ultra • Vital Seguros

Guia de
serveis

Tot a la mateixa clínica, amb el mateix
equip, amb les mateixes persones.
Amb l’atenció i tracte humà que us mereixeu tu i
els teus i que se’ns ha reconegut des de els nostres inicis ja fa 90 anys.

Al teu costat,
des del
primer dia

130 anys vetllant
pel benestar de
les persones
Xifres
• Àrea d’Hospitalització: 135 llits
• Unitat de Cures Intensives (UCI): 6 boxs
• Unitat D’Oncologia: 16 boxs
• Urgències: 9 boxs + 2 llits per a observació
• Àrea Quirúrgica: 8 quiròfans generals
		
		

3 sales de parts
1 quiròfan de cesàries		

• Metges en plantilla i associats: 370
• Personal d’Infermeria: 143
• Personal no assistencial: 52

Serveis

• Atenció permanent i personalitzada per part dels nostres
professionals, infermeres i personal auxiliar

• Àmplies habitacions amb llit d’acompanyant i bany integrat
• Aire condicionat i calefacció independent
• Línia directa per rebre trucades
• 3 opcions de menú (excepte en prescripció de dieta especial)
• Servei d’habitacions
• Cafeteria restaurant / Màquines expenedores
• TV i Wi-Fi
• Aparcament / Localització de taxi
• Enviament de missatges pacient-familiar via web
• Capella i serveis religiosos

L'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona
és una institució privada, sense ànim de lucre,
amb més de 130 anys d'experiència en l'atenció
de persones, del qual forma part la Clínica Nostra
Senyora del Remei.

Obra Social

La seva missió és alleujar el dolor i sembrar la
pau entre els més desfavorits i la duu a terme
amb part dels recursos generats pels seus centres a Europa.

Contacta’ns i t’informem!

932 850 010
www.clinicaremei.org

La Clínica Nostra Senyora
del Remei té acords de
col·laboració amb:

C/Escorial 148. 08024 Barcelona

Vetllem per la teva
salut i la dels teus
de forma integral
Al teu costat per a resoldre qualsevol dubte o
dolència, atendre’t en cas d’urgència, realitzar
proves diagnòstiques o analítiques, oferir-te el
millor tractament mèdic o quirúrgic, i cuidar-te a
la nostra àrea d’hospitalització si fos necessari.

L’Institut de Religioses
de Sant Josep de Girona
treballa des de 1870
prestant una atenció
integral a les persones
amb necessitats d’assistència sanitària, social i
espiritual.

Asseguradores concertades
Adeslas • AEGON • Agrupació Mútua • Allianz • AME Asistencia Médica • AMSYR • Antares • Asefa • Asisa • ASSSA
Seguros • Atlàntida • AXA • Caixa de Previsió Energia •
Caser Salud • Cigna • Clínicum • DKV • Divina Pastora •
FIATC • Generali • Hermandad Nacional de Arquitectos • La
Nova Aliança Mataronina • MAPFRE • Mutua de Granollers
• Mutua General de Catalunya • Plus Ultra • Vital Seguros

Guia de
serveis

Tot a la mateixa clínica, amb el mateix
equip, amb les mateixes persones.
Amb l’atenció i tracte humà que us mereixeu tu i
els teus i que se’ns ha reconegut des de els nostres inicis ja fa 90 anys.

Al teu costat,
des del
primer dia

Consultes Externes
Davant qualsevol símptoma o dubte, posem al
teu abast un ampli servei de Consultes Externes
on t’atendrem com et mereixes:
Al·lergologia

Nefrologia

Andrologia

Neumologia

Angiologia i cirurgia vascular

Neurocirurgia

Cardiologia

Neurologia

Cirurgia general / aparell digestiu

Oftalmologia

Cirurgia oral i maxil·lofacial

Oncologia

Cirurgia plàstica i reparadora

Osteopatia

Dermatologia

Otorinolaringologia

Digestologia i gastroenterologia

Pediatria

Endocrinologia

Podologia

Fisioteràpia i rehabilitació

Psicologia clínica

Ginecologia i obstetrícia

Reumatologia

Hematologia

Transtorns del son

Medicina esportiva

Tractament del dolor

Medicina estètica i nutrició

Traumatologia i ortopèdia

Medicina general

Urologia

Medicina interna

Demana hora: 932 854 230 / 932 850 736
o a través de la web www.clinicaremei.org

Urgències
En cas d’emergència, estem per a tu els
365 dies de l’any, les 24 hores del dia:
Urgències medico-quirúrgiques

Urgències pediàtriques

Urgències ginecològiques i obstètriques

Urgències traumatològiques

Especialitats que presten servei d’urgències a les
nostres instal·lacions:
Angiologia i cirurgia vascular

Cirurgia toràcica

Cirurgia general i digestiva

Otorinolaringologia

Cirurgia maxil·lofacial

Urologia

Urgències 932 850 777

Àrea
Diagnòstica
La Clínica disposa d’un
avançat i complert sistema
de proves complementàries,
per reforçar els diagnòstics
de les nostres especialitats.
Unitats diagnòstiques
Anàlisis clíniques

Diagnòstic per la imatge

Anatomia patològica

Endoscòpia digestiva

Analítiques sense cita prèvia
Dilluns - divendres de 8.00 h a 20.00 h
Dissabtes de 9.00 h a 11.00 h

Àrea Quirúrgica
Especialitats quirúrgiques
Angiologia i cirurgia vascular

Neurocirurgia

Cirurgia general / aparell digestiu

Oftalmologia (ICR)

Cirurgia maxil·lofacial

Otorinolaringologia

Cirurgia plàstica i reparadora

Traumatologia i cirurgia ortopèdica

Cirurgia toràcica

Urologia

Ginecologia i obstetrícia

Més de 350 professionals acreditats intervenen
a les nostres sales d’operacions, equipades amb
mitjans d’avantguarda i amb el suport necessari per
a cuidar millor dels seus pacients.
Una programació eficaç i àgil ens permet minimitzar els temps d’espera per a les intervencions.

Àrees específiques

Hospitalització

La clínica també t’ofereix el millor en tractament
o pal·liació de malalties o símptomes de forma no
quirúrgica:

Quan és necessari l’ingrés, la clínica vetlla pels seus
pacients amb la màxima garantia, confort i atenció.

A més de la Unitat del Dolor i la Unitat de
rehabilitació, destaquem els tractaments de
Litotrícia, procediment no invasiu que utilitza
ones de xoc per trencar els càlculs renals, i la
Braquiteràpia, que consisteix en la implantació
de llavors radioactives per tractar el tumor de
pròstata amb dosis de radiació molt localitzades,
evitant la cirurgia en determinats pacients.
El Servei d’Oncologia és un dels millors exemples de l’ideari de la Clínica, que posa conjuntament amb el tractament el tracte humà al pacient
i les seves necessitats físiques i emocionals.
També disposem d’una unitat de Medicina
Hiperbàrica, que proporciona efectes beneficiosos en diferents patologies.

El Servei de Medicina Interna atén de forma integral al pacient orientat al diagnòstic i al
tractament no quirúrgic i dona el millor suport als
pacients post operats. Aquest servei garanteix
una millor resposta a les necessitats d’atenció del
pacient que arriba a la clínica a través del Servei
d’Urgències.
La Unitat de Cures Intensives (UCI) és una
referència dins del sector, proporciona la màxima seguretat als pacients i als facultatius i ens
permet una millor atenció al pacient de cirurgies
complexes.
La Unitat de Cirurgia sense Ingrés (UCSI)
posa a la seva disposició habitacions individuals,
per a una recuperació amb el màxim confort.

Àrea materno-infantil
Amb la finalitat de donar la millor assistència en
l’etapa prèvia al naixement, en el part, i als més petits
des de neonats fins al seu creixement, la clínica està
altament preparada per a oferir un servei integral.

Unitat de neonats
Aquesta unitat, activa les 24 hores del dia, implica
una garantia addicional a l’àrea materno-infantil.
El nostre equip de neonatòlegs efectua la valoració
diària dels recent nascuts.

Pediatria i urgències pediàtriques
• Pediatre presencial les 24 hores
• Box i instal·lacions adequades als més petits
• Cirurgia pediàtrica

Maternitat
Tenim cura de l’embarassada i el seu bebè abans i
després del part:

• Equip de llevadores (preparació al part).
• Equip de ginecologia i obstetrícia que
cobreix les urgències durant
les 24 hores del dia.

• Assessorament a les famílies en rebre

l’alta (manual de consells per a la cura
del nounat, manual de consells sobre
lactància).

• El personal de la nursery disponible per
a qualsevol consulta (pre i post alta).

• Equip de pediatria per al seguiment de
l’infant en el seu creixement
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Diagnòstic per la imatge

Anatomia patològica

Endoscòpia digestiva

Analítiques sense cita prèvia
Dilluns - divendres de 8.00 h a 20.00 h
Dissabtes de 9.00 h a 11.00 h

Àrea Quirúrgica
Especialitats quirúrgiques
Angiologia i cirurgia vascular

Neurocirurgia

Cirurgia general / aparell digestiu

Oftalmologia (ICR)

Cirurgia maxil·lofacial

Otorinolaringologia

Cirurgia plàstica i reparadora

Traumatologia i cirurgia ortopèdica

Cirurgia toràcica

Urologia

Ginecologia i obstetrícia

Més de 350 professionals acreditats intervenen
a les nostres sales d’operacions, equipades amb
mitjans d’avantguarda i amb el suport necessari per
a cuidar millor dels seus pacients.
Una programació eficaç i àgil ens permet minimitzar els temps d’espera per a les intervencions.

Àrees específiques

Hospitalització

La clínica també t’ofereix el millor en tractament
o pal·liació de malalties o símptomes de forma no
quirúrgica:

Quan és necessari l’ingrés, la clínica vetlla pels seus
pacients amb la màxima garantia, confort i atenció.

A més de la Unitat del Dolor i la Unitat de
rehabilitació, destaquem els tractaments de
Litotrícia, procediment no invasiu que utilitza
ones de xoc per trencar els càlculs renals, i la
Braquiteràpia, que consisteix en la implantació
de llavors radioactives per tractar el tumor de
pròstata amb dosis de radiació molt localitzades,
evitant la cirurgia en determinats pacients.
El Servei d’Oncologia és un dels millors exemples de l’ideari de la Clínica, que posa conjuntament amb el tractament el tracte humà al pacient
i les seves necessitats físiques i emocionals.
També disposem d’una unitat de Medicina
Hiperbàrica, que proporciona efectes beneficiosos en diferents patologies.

El Servei de Medicina Interna atén de forma integral al pacient orientat al diagnòstic i al
tractament no quirúrgic i dona el millor suport als
pacients post operats. Aquest servei garanteix
una millor resposta a les necessitats d’atenció del
pacient que arriba a la clínica a través del Servei
d’Urgències.
La Unitat de Cures Intensives (UCI) és una
referència dins del sector, proporciona la màxima seguretat als pacients i als facultatius i ens
permet una millor atenció al pacient de cirurgies
complexes.
La Unitat de Cirurgia sense Ingrés (UCSI)
posa a la seva disposició habitacions individuals,
per a una recuperació amb el màxim confort.

Àrea materno-infantil
Amb la finalitat de donar la millor assistència en
l’etapa prèvia al naixement, en el part, i als més petits
des de neonats fins al seu creixement, la clínica està
altament preparada per a oferir un servei integral.

Unitat de neonats
Aquesta unitat, activa les 24 hores del dia, implica
una garantia addicional a l’àrea materno-infantil.
El nostre equip de neonatòlegs efectua la valoració
diària dels recent nascuts.

Pediatria i urgències pediàtriques
• Pediatre presencial les 24 hores
• Box i instal·lacions adequades als més petits
• Cirurgia pediàtrica

Maternitat
Tenim cura de l’embarassada i el seu bebè abans i
després del part:

• Equip de llevadores (preparació al part).
• Equip de ginecologia i obstetrícia que
cobreix les urgències durant
les 24 hores del dia.

• Assessorament a les famílies en rebre

l’alta (manual de consells per a la cura
del nounat, manual de consells sobre
lactància).

• El personal de la nursery disponible per
a qualsevol consulta (pre i post alta).

• Equip de pediatria per al seguiment de
l’infant en el seu creixement

130 anys vetllant
pel benestar de
les persones
Xifres
• Àrea d’Hospitalització: 135 llits
• Unitat de Cures Intensives (UCI): 6 boxs
• Unitat D’Oncologia: 16 boxs
• Urgències: 9 boxs + 2 llits per a observació
• Àrea Quirúrgica: 8 quiròfans generals
		
		

3 sales de parts
1 quiròfan de cesàries		

• Metges en plantilla i associats: 370
• Personal d’Infermeria: 143
• Personal no assistencial: 52

Serveis

• Atenció permanent i personalitzada per part dels nostres
professionals, infermeres i personal auxiliar

• Àmplies habitacions amb llit d’acompanyant i bany integrat
• Aire condicionat i calefacció independent
• Línia directa per rebre trucades
• 3 opcions de menú (excepte en prescripció de dieta especial)
• Servei d’habitacions
• Cafeteria restaurant / Màquines expenedores
• TV i Wi-Fi
• Aparcament / Localització de taxi
• Enviament de missatges pacient-familiar via web
• Capella i serveis religiosos

L'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona
és una institució privada, sense ànim de lucre,
amb més de 130 anys d'experiència en l'atenció
de persones, del qual forma part la Clínica Nostra
Senyora del Remei.

Obra Social

La seva missió és alleujar el dolor i sembrar la
pau entre els més desfavorits i la duu a terme
amb part dels recursos generats pels seus centres a Europa.

Contacta’ns i t’informem!

932 850 010
www.clinicaremei.org

La Clínica Nostra Senyora
del Remei té acords de
col·laboració amb:

C/Escorial 148. 08024 Barcelona

Vetllem per la teva
salut i la dels teus
de forma integral
Al teu costat per a resoldre qualsevol dubte o
dolència, atendre’t en cas d’urgència, realitzar
proves diagnòstiques o analítiques, oferir-te el
millor tractament mèdic o quirúrgic, i cuidar-te a
la nostra àrea d’hospitalització si fos necessari.

L’Institut de Religioses
de Sant Josep de Girona
treballa des de 1870
prestant una atenció
integral a les persones
amb necessitats d’assistència sanitària, social i
espiritual.

Asseguradores concertades
Adeslas • AEGON • Agrupació Mútua • Allianz • AME Asistencia Médica • AMSYR • Antares • Asefa • Asisa • ASSSA
Seguros • Atlàntida • AXA • Caixa de Previsió Energia •
Caser Salud • Cigna • Clínicum • DKV • Divina Pastora •
FIATC • Generali • Hermandad Nacional de Arquitectos • La
Nova Aliança Mataronina • MAPFRE • Mutua de Granollers
• Mutua General de Catalunya • Plus Ultra • Vital Seguros

Guia de
serveis

Tot a la mateixa clínica, amb el mateix
equip, amb les mateixes persones.
Amb l’atenció i tracte humà que us mereixeu tu i
els teus i que se’ns ha reconegut des de els nostres inicis ja fa 90 anys.

Al teu costat,
des del
primer dia
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