La Clínica
Corachan
inaugura
nou edifici

La Clínica Corachan ha inaugurat aquest mes un nou edifici
que incorpora 12.955 m2 als
ja existents. Actualment el
Centre compta amb 40.000 m2
d’instal·lacions amb tecnologia
capdavantera i màxim confort
per a pacients, familiars i els
més de 1.000 professionals
que hi treballen.
El nou edifici incorpora una
nova àrea d’urgències i una

Un nou servei nutricional
Una dietista especialitzada
dissenya les dietes que les infermeres ajusten a les necessitats
específiques de cada pacient:
dieta quirúrgica progressiva, hipolipídica, diabètica, de
protecció gàstrica i hepàtica i la
dieta terapèutica personalitzada.
També s’ofereixen dietes
cardiosaludables, riques en fibra,
vegetarianes, etc. per adults i
per a nens.

nova àrea obstètrica, un nou
bloc quirúrgic, noves habitacions, un avançat equip de
ressonància magnètica, noves
places de pàrquing 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”,
explica Jordi Riera, gerent de la
Clínica Corachan.

Nova àrea d'urgències pediàtriques

Quiròfans integrats d’alta tecnologia

Nou Servei d’Urgències

Un nou bloc quirúrgic

Amb servei 24 hores durant tot
l’any i presència de les principals especialitats amb tecnologia d’última generació, les noves urgències separen l’atenció
pediàtrica i l’atenció d’adults.
Disposen de connexió directe
amb el servei de diagnòstic a
fi de poder oferir una atenció
ràpida i eficaç i l’entrada és pel
carrer Buigas.

Els quiròfans integrats poden
atendre qualsevol tipus de
cirurgia. La seva moderna tecnologia de torres aèries facilita
al professional una actuació
més còmoda i eficaç i molt
bons resultats. Disposen també de connexió en línia amb el
servei de diagnòstic per tal de
consultar o realitzar qualsevol
prova complementària.

Vista de les habitacions
del nou edifici

Nova sala de part natural

Noves habitacions

Nova àrea obstètrica

La comoditat i el confort han
estat premisses claus en el disseny de les noves habitacions.
Hi ha un important predomini
de colors i materials càlids
amb tot tipus de comoditats
hoteleres i assistencials: Llit
hidràulic, bany complet adaptat,
butaca de diferents posicions,
escriptori, caixa de seguretat,
televisió de plasma, telèfon
i wifi, tot pensat per a poder
oferir el millor servei als nostres
pacients durant la seva estada.

La nova àrea obstètrica inclou
sales de registre i monitorització, sales de part, una sala
de part natural i quiròfans
específics per a poder realitzar
cesàries. Estan dissenyades
per crear un entorn càlid,
proper i familiar per afavorir el
confort i comoditat de la mare
i del seu fill, a la vegada que
disposen de l’última tecnologia per fer front a qualsevol
complicació.
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