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LA TORRE

La Clínica Corachan inaugura 
una nova àrea obstètrica

Les 4 sales de parts disposen 
de llum exterior càlida i de llits 
hidràulics adaptats per a parts. 
A més a més, una de les sales 
està preparada per atendre 
parts naturals. El part natural 
és un part fisiològic en el que 
els procediments obstètrics 
s’apliquen únicament en cas 
de necessitat. La sala, equipa-
da amb banyera entre d’altres 
sistemes, afavoreix un entorn 
íntim que transmet segure-
tat i afavoreix el recolzament 
emocional, sentiments claus 

per afavorir un part fluid. “Amb 
aquestes noves instal·lacions 
pretenem que el part, un dels 
moments més importants 
de la vida d’una dona, pugui 
desenvolupar-se en un entorn 
pròxim, còmode i acollidor”, 
afirma Núria Cobalea, sotsdi-
rectora assistencial i directora 
d’infermeria de la Clínica 
Corachan.

D’altra banda, en cas de 
necessitat durant el part, els 
dos quiròfans obstètrics estan 
completament equipats amb la 
última tecnologia per a donar 
una resposta ràpida i eficaç 
a qualsevol intervenció, sigui 
urgent o programada, i dispo-
sen d’accés en línia a totes les 
dades mèdiques de la pacient 
mitjançant una central de moni-
torització que recull i centralitza 
tots els registres tant de la 
mare com del seu nadó.
 “És imprescindible donar una 
assistència integral al part res-
pectant la voluntat de la mare i 
mantenint sempre el contacte 
entre mare i fill i el mètode pell 
a pell, per  incidir en una millor 
salut del nadó: augment de 
pes, regulació de la temperatu-
ra, regulació del nivell de sucre, 
establiment d’un vincle amb 
la mare i  tenint en compte 
a la parella fent-la partícip de 
tot el procés del part”, conclou 

La Clínica Corachan inaugura una nova àrea obstètrica més àmplia i equipada amb la última tecnologia. Està formada per tres 
sales de registre i monitorització fetal, quatre sales de part (una d’elles per a part natural) i dos quiròfans obstètrics integrats. 

l’Aurora Montero, llevadora i su-
pervisora de parts de la Clínica.
En resum, les noves 
instal·lacions uneixen les parts 
obstètrica i quirúrgica i combi-
nen la última tecnologia amb 
un entorn càlid, pròxim i íntim 
que afavoreix la creació d’un 
vincle estret entre la mare i el 
nadó des del primer moment. 
 

Àmplies, càlides i mo-
dernes instal·lacions 
equipades amb la 
última tecnologia per 
atendre tot tipus de 
part amb la màxima 
seguretat i confort.

La Corachan IV
Els nous quiròfans formen part 
del nou edifici Corachan IV, 

que la Clínica inaugura aquest 
2014. En conjunt, la Clínica 
Corachan incorpora 12.955 m2 
més a la seva superfície actual 
de 25.084 m2, amb el que 
posa a disposició dels pacients 
i dels professionals 38.039 m2 
amb unes instal·lacions capda-
vanteres d’alta tecnologia.
Entre els espais i àrees pre-
vistes, a més a més de l’Àrea 
Obstètrica, la Clínica Corachan 
obre una nova i completa àrea 
quirúrgica, noves urgències, 18 
noves habitacions, un avançat 
equip de ressonància magnèti-
ca, noves places de pàrking i 
molts altres serveis més. “Des 
de la confiança, la proximitat i 
la professionalitat de sempre, 
fem una renovada i decidida 
aposta per la tecnologia, el 
talent i la innovació al servei 
de tots vosaltres”, explica 
Jordi Riera, gerent de la Clínica 
Corachan.

 D’esquerra a dreta, Aurora Mon-
tero, supervisora de parts, i Núria 
Cobalea, directora d’infermeria.

Les sales de registre i monitorització 
recull i centralitza tots els registres 
de la mare y el nadó La sala de part natural disposa de banyera en un entorn acollidor i íntim.


