
La Clínica Corachan ha apostat per 
unes urgències especialitzades per a 
infants. Quin és el motiu?
La separació entre adults i nens permet 

que els infants puguin disposar d’un espai 
diferenciat i una sala d’espera adaptada 

acompanyades o no de febre com la 
bronquitis, els quadres catarrals de les 
vies altes i les pneumònies, entre d’altres. 
També són habituals el dolor abdominal, 
el dolor d’oïda, els traumatismes i les 
gastroenteritis (vòmits i/o diarrees).   

En quins casos és  important que el nen 
acudeixi a Urgències immediatament?
És difícil de dir degut a la quantitat de 
possibles patologies però generalment en 
cas de febre alta o problemes respiratoris, 
sobretot en menors d’un any. Sigui com 
sigui, en cas de dubte, sempre és  millor 
venir a urgències per evitar qualsevol risc.

Com viu l’infant la visita a Urgències? 
Majoritàriament amb inquietud i rebuig. 
Per això, tot l’equip de pediatria i  
urgències assegura una atenció càlida, 
acollidora i molt pròxima que afavoreixi 

la tranquil·litat dels petits pacients. La 
malaltia del nadó, especialment dels més 
menuts, també és una font d’ansietat pels 
pares o tutors, que agraeixen una atenció 
personalitzada i una ràpida resposta a les 
seves inquietuds.

La Clínica Corachan posa en marxa aquesta setmana un nou Servei d’Urgències amb una àrea especialitzada per a pediatria. 
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La Clínica Corachan inaugura noves urgències

El Servei d’Urgències Pediàtriques posa 
a disposició dels més petits quatre boxes 
específics, una sala d’espera adaptada al 
públic infantil, nova tecnologia d’última 
generació i atenció pediàtrica tant mèdica 
com quirúrgica les 24 hores del dia. 
“Les noves urgències ens permeten 
donar al petit pacient una atenció molt 
especialitzada, propera i càlida”, afirma 
la Dra. Dolores Muro, Cap de la Unitat 
de Pediatria i Neonatologia de la Clínica 
Corachan. 

específicament al públic infantil. A més a 
més, afavoreix la millora de l’atenció i els 
fluxos d’urgències, molt importants per 
assegurar un bon servei.

Així, sempre hi haurà un especialista en 
pediatria disponible? 
El Servei d’Urgències Pediàtriques disposa 
com a mínim d’un pediatra i un cirurgià 
pediàtric les 24 hores dia. El número 
total de professionals especialitzats 
està calculat en funció de les previsions 
d’afluència diàries, setmanals, estacionals 
o epidemiològiques. 
El Servei compta amb una Unitat 
de Pediatria i Neonatologia amb 15 
pediatres especialitzats en diferents 
àmbits, –específicament la neonatologia, 
la cardiologia, la endocrinologia, la 
pneumologia, la gastroenterologia, la 
dermatologia i la cirurgia pediàtrica–, 
atenció urgent i hospitalització, servei 
de laboratori i proves diagnòstiques i 
un servei de consultes externes per a 
nens sans o malalties que no requereixin 
atenció urgent. 

Quines altres millores aporten les noves 
instal·lacions?
Tecnologia d’última generació  i una millora 
dels fluxos de serveis complementaris 
com el de radiologia que afavoreixen una 
reducció dels temps d’espera.

Quins són els motius més recurrents de 
la visita urgent?
En general les patologies respiratòries 

“Les famílies agraeixen el 
tracte càlid i proper 
de la Clínica”

“Es disposa d’especialistes 
pediàtrics i de cirurgia 
pediàtrica les 24h del dia i 
reforços en els moments de 
major afluència”

Accessible des del carrer Buïgas a peu, amb 
cotxe o amb ambulància, la Clínica posa 
a disposició del pacient 11 boxes per a 
adults i quatre boxes per a infants, una sala 
de reanimació, noves sales d’espera més 
àmplies i tecnologia d’última generació.
El nou espai, format per boxes més amplis, 
també separa físicament les urgències 
d’adults i les urgències pediàtriques. 
Tot això, junt amb la millora dels fluxos entre 
urgències i els serveis complementaris, 
permet a la Clínica oferir un servei més 
ràpid i eficient i, sobretot, un tracte més 
personalitzat i pròxim.

Atenció 24 hores
Les noves Urgències disposaran 
d’atenció 24 hores de les especialitats de 
Medicina Interna, Pediatria, Ginecologia, 
Traumatologia, Cirurgia General i Cirurgia 
Pediàtrica. A més a més, cada una d’elles 
està recolzada també per la resta de l’equip 
mèdic de la Clínica, la UCI, UCI Coronària, 
quiròfans, UCI neonatal i un servei de 
diagnòstic i proves complementàries les 
24 hores del dia. 
“Seguim tenint el mateix Servei 
d’Urgències pròxim i professional, però 
amb instal·lacions més àmplies i més 
modernes”, afirma la Dra. Sonia Serradell, 
Coordinadora del Servei d’Urgències i 
doctora de la Unitat de Medicina Interna 
de la Clínica Corachan.

Urgències pediàtriques: 
“Disposem d’especialistes pediàtrics les 24 hores del dia”




