
Departament de 
Pediatria



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.

Especialitats pediàtriques

Unitats i Programes Assistencials

Unitat de pneumo-al·lèrgia

Unitat de gastro-al·lèrgia

Unitat de neurodesenvolupament

Unitat de sobrepès i obesitat

Unitat de trastorns del son

Unitat de lactància materna

Programa de detecció de 
trastorns de l’aprenentatge

Programa de prevenció mort 
sobtada del lactant

Clínica Corachan: un servei integral

Al·lergologia Gastroenterologia Pneumologia

Neuropediatria Cardiologia Cirurgia pediàtrica Traumatologia infantil

Neurocirurgia

Psiquiatria infantil i juvenil

Hematologia Genètica clínica Nutrició i dietètica

Neonatologia

Dermatologia

Endocrinologia

L’àrea de consultes externes disposa d’un gran ventall d’especialitats que atenen les necessitats dels més 

menuts de forma programada:

Departament de Pediatria

El Departament de Pediatria està format per un 

equip multidisciplinari altament qualificat, que 

dóna resposta als problemes propis de l’edat 

pediàtrica.



L’àrea d’urgències, recentment renovada i amb un espai propi diferenciat, compta amb tres boxs de visita i 

una zona d’observació, i disposa dels equipaments i professionals necessaris per a una atenció urgent, àgil i 

de qualitat.

Servei d’urgències

Consulta d’infermeria

La clínica disposa d’un servei d’urgències pediàtriques amb atenció les 24 hores, de forma 

ininterrompuda, els 365 dies de l’any. El servei dóna cobertura a la patologia mèdica i quirúrgica dels 

més menuts.

L’activitat professional de la infermeria 
pediàtrica està dirigida a la promoció i 
prevenció de la salut en la infància i 
adolescència. Treballa en equip amb el 
pediatre, amb criteris unificats i amb 
dedicació exclusiva a la població 
infantil.
L’horari d’atenció telefònica és de 
dilluns a divendres, de 9 h a 19 h, i el 
número de telèfon és el 626.413.894.



Dedicada a l’atenció especialitzada de nadons prematurs i a terme, amb patologia congènita o 

adquirida perinatalment, compta també amb una consulta prenatal vinculada als equips de 

ginecologia. D’aquesta manera, els pares poden contactar amb els pediatres abans del naixement del 

nadó, en el cas de patologia detectada prenatalment.

Unitat de neonatologia

L’àrea d’hospitalització disposa de llits i bressols 

d’ingrés per a totes les edats i compta amb un 

equip d’infermeria especialment dedicat i 

format per a aquest tipus d’atenció.

Àrea d’hospitalització

A la clínica es potencia el vincle 
mare-nadó/pare-nadó; per aquesta raó, els 
nadons sans romanen PELL AMB PELL amb la 
mare, i són traslladats en binomi a l’habitació. 
S’afavoreix la LACTÀNCIA MATERNA, amb 
informació i consell per part de l’equip. El pediatre 
visita diàriament el nadó per assegurar-se’n de la 
correcta evolució.

Nursery

La unitat té capacitat per atendre les 

necessitats de nadons prematurs a partir 

de les 28 setmanes de gestació, establir 

el pla de cures i el tractament més 

adequat de forma individualitzada.

Disposa de quatre incubadores de cures 

intensives i de vuit incubadores/bressol 

de cures intermèdies per a un total de 

dotze espais d’atenció neonatal.

El bloc quirúrgic de Clínica Corachan compta 

amb vuit quiròfans perfectament equipats per 

a dur a terme qualsevol classe de cirurgia. 

L’equip de cirurgia pediàtrica tracta les 

patologies quirúrgiques més prevalents a la 

infància amb excel·lència i proximitat.

Àrea quirúrgica



El Departament de Diagnòstic per la Imatge realitza 

exploracions amb els nivells més alts de qualitat 

diagnòstica, tot intentant ocasionar les menors 

molèsties al nen i el grau més baix possible de 

radiació. Disposa de professionals especialment 

formats per dur a terme i interpretar exploracions 

pediàtriques. Compta amb un equip de ressonància 

magnètica 3 Tesles, telecomandament digital, 

tomografia computada, radiologia convencional i 

unitat d’ecografia, amb l’objectiu de poder practicar la 

gran majoria d’estudis d’imatge diagnòstica als 

àmbits de la salut infantil. També es fan estudis de 

ressonància magnètica i tomografia computeritzada 

sota sedació anestèsica.

Àrea de diagnòstic

Consultes externes - Edifici Corachan Nord
Les consultes externes del Departament de Pediatria 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.

AGAFADORS
ANTIBACTERIANS

ACCESIBILITAT
UNIVERSAL

EDIFICI
SALUDABLE



Departament de Pediatria

Edifici Corachan Nord

C/ Tres Torres, 7

08017 Barcelona

pediatria@corachan.com

www.corachan.com

Tel.: 93 254 58 00

@PediatriaCorachan @pedcorachan @pediatriacorachan @clinicacorachan
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