
Departament de 
Cardiologia



Clínica Corachan ofereix un servei integral de diagnòstic i tractament a totes les seves especialitats de 
manera coordinada, i disposa de la tecnologia i dels professionals més qualificats per oferir als seus 
pacients una atenció personalitzada de màxima qualitat.

Clínica Corachan: un servei integral

Departament de Cardiologia

El Departament de Cardiologia està format per un equip de professionals multidisciplinaris que 
ofereixen una atenció especialitzada en el diagnòstic i el tractament de les malalties cardiovasculars, 
tant a l’àrea d’urgències, com a l’hospitalització i a consultes externes.



La cirurgia cardíaca és l’especialitat que s’ocupa del 

tractament quirúrgic de les malalties del cor, les artèries 

coronàries i l’aorta ascendent. A Clínica Corachan aquesta 

especialitat està en mans d’una unitat que disposa de la 

millor tecnologia per tal d’intervenir de forma habitual de 

bypass aorto-coronari sense bomba extracorpòria, cirurgia 

de substitució/reparació valvular, cirurgia de les 

cardiopaties congènites, cirurgia de l’aorta ascendent, etc.

Unitat de cirurgia cardíaca

Unitat hemodinàmica · Cardiologia intervencionista

Funciona ininterrompudament les 24 hores del dia els 365 dies de l’any per tractar de manera 

immediata l’infart agut de miocardi.

L’estudi i tractament de la malaltia de les artèries coronàries s’efectua amb una tècnica

mínimament invasiva. A més, a la unitat hemodinàmica es fan cateterismes cardíacs diagnòstics i 

s’intervé a les artèries coronàries amb implantació de stents o de les vàlvules del cor.



La Unitat coronària està formada per un excel·lent equip de cardiòlegs, especialistes en malalties agudes del 

cor. Treballen en perfecta col·laboració amb els metges de la Unitat de Cures Intensives (UCI) en el 

tractament de l’infart agut de miocardi, la insuficiència cardíaca o les arítmies del cor.

A la Unitat d’arítmies i electrofisiologia s’analitzen els mecanismes i les causes de les arítmies de cor. La seva 

missió és aclarir símptomes, avaluar el risc de desenvolupar arítmies i el seu corresponent tractament 

mitjançant ablació, quan calgui; i també es realitza la implantació i el seguiment de marcapassos i 

desfibril·ladors.

Unitat coronària 
(Unitat de Cures Intensives per a pacients cardiològics)

Unitat d’arítmies i electrofisiologia

Unitat d’imatge cardíaca

El treball coordinat entre departaments diferents de la clínica 

permet obtenir les millors imatges anatòmiques i del 

funcionament del cor amb tota la informació necessària per 

al diagnòstic i tractament de les malalties cardíaques. Es 

duen a terme ecocardiogrames transtoràcics i 

transesofàgics, ressonàncies magnètiques cardíaques i 

SPECT miocardíacs (medicina nuclear).



Avaluació del risc cardiovascular

És la unitat on es fan minuciosament totes 
les proves: electrocardiogrames (RCG), 
proves d’esforç, registres ECG Holter 24 
hores, registres Holter de pressió arterial de 
24 hores, ecocardiografia transtoràcica i 
transesofàgica.

L’equip mèdic avalua el risc cardiovascular 

mitjançant reconeixements cardiològics, en 

els quals, en un sol dia, es duen a terme totes 

les proves necessàries i s’ofereix una 

recomanació terapèutica individualitzada.

Les consultes externes del Departament de Cardiologia es troben ubicades a Corachan Nord, un edifici que 

incorpora les darreres tendències en materials saludables, amb un nivell d’accessibilitat universal excel·lent i amb 

agafadors antibacterians a tot arreu del recinte, la qual cosa garanteix una assistència avançada, completa i de 

qualitat.

Consultes externes - Edifici Corachan Nord
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