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Departament de Medicina

El Departament de Medicina es troba especialitzat en diversos serveis d’atenció mèdica no 
quirúrgica, incloent exàmens físics i preventius, a més del diagnòstic i tractament de les malalties 
infeccioses, reumatològiques, autoimmunes i altres.

Ofereix una atenció global i personalitzada al pacient adult. A més, disposa d’una Unitat de 
Diagnòstic Ràpid (UDR) a consultes externes, per a processos que requereixen una resolució àgil 
i ràpida.

Clínica Corachan: un servei integral

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.



Unitats del Departament de Medicina

Hospitalització
El Departament de Medicina coordina els diferents facultatius d’altres especialitats, que participen 
tant en el procés d’ingrés com en el diagnòstic i tractament dels pacients, tot conformant equips 
multidisciplinaris.

Unitat de digestiu i hepatologia

Unitat de geriatria

Unitat de malalties autoimmunes

Unitat de nefrologia

Unitat de revisions i reconeixements

Unitat de diagnòstic ràpid

Unitat de malalties tropicals i del turista

Medicina de família

Medicina interna

Unitat d’endocrinologia

Unitat de psicologia

Malalties infeccioses

Unitat de neurologia

Unitat d’osteoporosi



Servei d’urgències 24 hores

Sistema de triatge: totes les visites es valoren seguint un mètode de triatge validat i 
estandarditzat, que permet fer una valoració inicial de cada pacient i classificar-lo en cinc 
nivells segons la seva gravetat, independentment de l’ordre d’arribada.

La clínica disposa d’un servei d’urgències 24 hores, que compta amb 11 boxs d’urgències, 3 
d’unitats de curta estada i 1 box d’aturades cardíaques. El Departament de Medicina ha 
posat en marxa un sistema de visita ràpida, Fast Track, per a l’atenció immediata de 
patologies comunes o de menys gravetat.

Unitats del Departament de Medicina

Formació
Els nostres metges i facultatius realitzen una formació contínua i participen a les sessions clíniques 
setmanals, sessions de l’hospital, congressos, seminaris i formacions específiques.

Medicina intensiva (UCI)

La Unitat de Cures Intensives de la 
clínica disposa de 12 llits d’UCI, 4 dels 
quals destinats a l’atenció de malalties 
coronàries.



XXXTentacion

Les consultes externes del Departament de Medicina 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

AGAFADORS
ANTIBACTERIANS

ACCESIBILITAT
 UNIVERSAL

EDIFICI
 SALUDABLE

Unitat de revisions i reconeixements

Reconeixement mèdic integral home/dona
Reconeixement cardiovascular
Diagnòstic precoç del càncer i la seva prevenció: càncer de colon, de pulmó (fumadors), de pròstata, 
etc.

Clínica Corachan ofereix revisions de salut completes, totalment personalitzades i adaptades a les 
necessitats de cada pacient.

A qui es dirigeixen?
•  A persones asimptomàtiques que desitgin conèixer el seu estat de salut amb molta precisió i 

identificar els factors de risc als quals es troben exposades.

• A persones que presentin alguna mena de símptoma, amb l’objectiu d’avaluar-ne la 
repercussió sobre altres òrgans i prevenir-ne malalties futures.



@clinicaCorachan @clinicacorachan @clinicacorachan

Segueix-nos a:

@clinicacorachan

Departament de Medicina 

Edifici Corachan Nord

C/ Tres Torres 7,  1ª planta

08017 Barcelona

www.corachan.com

Tel.: 93 254 58 00

Cap del Departament - Dr. Eduardo Moreno

Caps del Servei - Dra. Montserrat Fuster i Dr. Xavier Torres
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