
Guia 
d’atenció 
al pacient



Benvinguts a Clínica Corachan i 
gràcies per confiar en nosaltres.

Professionaltat ConfiançaProximitatCol•laboració Innovació Talent

Desitgem que la seva estada a la clínica sigui com més agradable 
possible, i esperem que tingui una recuperació ràpida.

Clínica Corachan, des de 1921, és líder en el sector de la sanitat privada

a Barcelona.

Atendre’l és la nostra raó de ser i el que dóna sentit a la nostra feina. Atès 

que el nostre valor més important són les persones, comptem amb un 

ampli i multidisciplinari equip de professionals, implicats i de primer nivell, 

tant assistencials com no assistencials, que treballa de forma integrada 

i coordinada amb l’objectiu d’oferir-li sempre el millor servei i la 

millor assistència



Admissions

El departament d’admissions gestiona el seu 

ingrés administratiu a la clínica. Per tal de 

dur-lo a terme, haurà de presentar una 

identificació oficial, la targeta sanitària i les 

autoritzacions d’ingrés de la seva companyia 

Seguretat del pacient

Per la seva seguretat, li col•locaran un braçalet identificador que haurà de portar posat fins al 

moment de l’alta hospitalària.

de salut. Un cop formalitzat l’ingrés, 

l’acompanyarem a la seva habitació i 

l’informarem dels detalls més rellevants 

per fer més confortable la seva estada.

Unitat d’hospitalització

A cada unitat d’hospitalització hi ha un equip 

professional degudament identificat amb el 

nom i la categoria professional, responsable 

d’oferir-li les atencions que li calguin durant 

la seva estada. 

A la capçalera del llit disposa d’un timbre de 

trucada per contactar amb l’equip de la seva 

unitat, que l’atendrà quan ho necessiti.



Seguretat

Totes les habitacions disposen de caixa forta a l’armari de l’habitació. Si se n’han d’absentar, 

preguem avisin el personal de la seva unitat per tancar amb clau la seva habitació.

Comunicacions

•Telèfon:
Totes les habitacions disposen de telèfon. Per 
fer trucades, ha de marcar el número 9 seguit 
del número de telèfon.

A l’alta, hauran de passar pel departament 
d’admissions a fi d’abonar la despesa de les 
trucades realitzades.

• Wi-Fi:
La clínica disposa de sistema WIFI gratuït a tot 
el centre. La clau d’accés és:
Xarxa:  corachan
Contrasenya: 0123456789 

 • TV:
Totes les habitacions, excepte els serveis 
especials (urgències, admissions, nounats), 
disposen d’un sistema de TV de pagament. En 
cas d’estades perllongades, poden dirigir-se al 
departament d’admissions, ja que hi ha 
descomptes en funció dels dies 
d’hospitalització.

La clínica no es farà responsable de la sostracció d’objectes de valor o de diners.



Acompanyants

Totes les habitacions disposen d’un llit 

d’acompanyant. En el cas d’ingressos a les 

unitats especials (urgències, admissions, 

nounats), no compten amb cobertura 

d’acompanyant per a pernoctar a la clínica.

Consigna
El departament d’admissions disposa d’una consigna per guardar els seus objectes personals 

mentre estigui ingressat a la Unitat de Cures Intensives o es trobi en espera d’una habitació 

convencional.

Dietes

Algunas compañías de salud disponen de 

cobertura de dietas para el acompañante. 

Si es su caso, el departamento de 

admisiones le hará entrega de unos vales 

a la hora de formalizar el ingreso.

Justificant d’estada
En cas que a vostè o al seu acompanyant els calgui un justificant d’estada, poden dirigir-se a la 

recepció ubicada al hall de l’edifici Corachan 2. L’horari és:

• Dilluns a divendres:  de 7:30 h a 20:00 h

Fora d’aquest horari, pot sol•licitar-lo al departament d’urgències, ubicat a 
la planta baixa de l’edifici Corachan 2.



Alta
El seu metge és qui decideix quan ha de donar-li l’alta.

L’equip assistencial li farà lliurament de:

• Informe mèdic sobre l’evolució de la seva malaltia i el tractament que haurà de seguir a l’alta.

• Todas las exploraciones que entregó en el momento del ingreso.

En cas que necessiti transport sanitari a l’alta, haurà de ser sol•licitat pel metge i autoritzat per la 

seva mútua de salut.

Quant a les altes programades per al dia següent, han de deixar l’habitació entre les 10 i les 

12 hores.

Per a una gestió més eficaç de les habitacions, preguem abandonin l’habitació tan aviat disposin de 

tots els documents.

Seguiment a l’alta

Objectes oblidats

Abans d’abandonar definitivament l’habitació, preguem revisi els armaris i la 

tauleta: evitarà possibles oblits de les seves possessions.

En cas que trobin a faltar cap objecte, poden contactar amb el departament de 

Contact Center, a través de l’email econtact@corachan.com, responsable de 

custodiar els objectes oblidats durant un mes.

En cas que necessitin seguiment a l’alta, poden gestionar les seves cites al Contact Center ubicat a la 

recepció de l’edifici Corachan 2.

Hauran de passar pel departament d’admissions per tal de formalitzar l’alta.



Restaurant
El servei de restauració està ubicat a la planta baixa de l’edifici Corachan 2; el seu horari és de 

08:00 a 21:45 hores ininterrompudament.

• Esmorzar:  de 08:00 h a 12:30 h

• Dinar:  de 12:30 h a 15:45 h

• Sopar: de 20:00 h a 21:45 h

Els horaris dels àpats 

principals són:

Servei religiós

La clínica disposa d’un capellà que pot 

visitar-lo a la seva habitació en cas que ho 

sol•liciti. La capella està situada a la 

recepció de l’edifici Corachan 2 i es realitza 

homilia a càrrec del mossèn Joan Martínez 

els diumenges a les 11:00 h.

En els dies posteriors a la seva alta, rebrà al seu 

correu electrònic una enquesta de satisfacció 

sobre diversos aspectes del centre i la seva 

estància. Li preguem que la ompli.

La seva opinió és molt important per a 

nosaltres.

Enquesta de satisfacció

Informació a pacients en relació a la presència de personal en formació

Ordre SSI/81/2017, del 19 de gener, per la qual es publica l'Acord de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, pel qual s'aprova el 
protocol mitjançant el qual es determinen pautes bàsiques destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient pels alumnes i residents en 
Ciències de la Salut.

Clínica Corachan informa els seus pacients de la possibilitat que alumnes en formació puguin estar presents en el procés assistencial. 

En el cas que el pacient es negui, el personal en formació no estarà present en el procés d'atenció assistencial.

Es podrà limitar la presència d'alumnes i en particular quan el professional sanitari corresponent entengui inadequada la presència 
de l'alumne per la situació clínica, emocional o social del pacient.

L'alumne estarà supervisat en tot moment, no podent accedir al pacient ni a la informació clínica sobre aquest, sense la supervisió 
directa del personal del centre que sigui responsable de la seva formació.

Així mateix, l'informem que tot el nostre personal en formació signa un document de con�dencialitat en el qual compromet a 
respectar l'haver de secret, la dignitat humana i intimitat i la con�dencialitat de tota la informació relacionada amb el pacient.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

La direcció del centre



@clinicaCorachan @clinicacorachan @clinicacorachanSegueix-nos a:

Telèfon d’Informació
93 254 58 00
Correu electrònic:
atencionalcliente@corachan.com
www.corachan.com

Transports
Autobusos: 6, 16, 34, 66, 70, V3, H6, V7
Metro: Línia 3 Maria Cristina
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: 
Tres Torres i Sarrià
Pàrquing: Corachan 1 i Corachan 2

Corachan 1
Buïgas, 19
08017 Barcelona

Corachan 2
Plaza Dr. Manuel Corachan, 4
08017 Barcelona 

Corachan 3
Gironella, 6-8
08017 Barcelona

Corachan Nord
Tres Torres, 7
08017 Barcelona

Urgències Corachan
Accessible pel carrer Buïgas


