
El Grup Clínica Girona amplia
els serveis amb noves unitats per
oferir a les comarques de Girona
una assistència de qualitat, amb
tracte humà i altament tecnifica-
da, que la diferencien de la resta
dels centres hospitalaris gironins.

L’Hemodinàmica Cardíaca, per
exemple, és una de les últimes
ofertes que s’han incorporat a la
cartera de serveis de Clínica Giro-
na. Es tracta d’un servei especia-
litzat en el tractament de les ma-
lalties del cor, que està dotat de l’u-
tillatge tècnic més modern per
conèixer i determinar l’extensió de
la malaltia coronària i que permet,
en determinats casos, poder re-
parar les lesions coronàries mit-
jançant unes pròtesis anomenades
stents, que estalvien la cirurgia
de bypass coronari, requerint en la
majoria d’ocasions ingrés hospi-
talari molt curt. Això es pot fer a la
Clínica Girona, gràcies al nou apa-
rell d’Hemodinàmica que comp-
ta amb un dispositiu d’adquisició
digital de les imatges (anomenat
flat panel), la qual cosa permet una
millor qualitat d’imatge, una me-
nor irradiació al pacient, i menys
consum de contrast (reducció de
nefropatia per contrast). 

Dins d’aquest servei el client
pot trobar també la Unitat d’Arít-
mies i electrofisiologia, que està re-
alitzant, des de finals de l’any ,
les primeres ablacions amb ra-
diofreqüència que es porten a ter-
me a les comarques gironines. El
nou servei realitza bàsicament
dos tipus de procediments: els
estudis electrofisiològics dia-
gnòstics i els procediments tera-

pèutics o ablació amb radiofre-
qüència. Les altres entitats i serveis
que formen el Grup Clínica Giro-
na són: Anatomia Patològica i Ci-
tologia, Centre d’Anàlisis Clíni-
ques, Medicina Nuclear Cetir, la
Unitat de Proves Funcionals Di-
gestives, Ressonància Girona, TAC
Girona, la Unitat de Diagnòstic
Prenatal, la Unitat de Reproducció
Humana i Diagnòstic Genètic, i la
Unitat de Son. 

Més de 250 metges 
Ubicada en ple centre comercial

de la ciutat, el Grup Clínica Giro -
na disposa actualment de 
llits d’hospitalització,  quirò -
fans,  boxes d’Urgències, Unitat
de Vigilància Intensiva ( boxes)
i compta amb el suport de ser -
veis permanents de radiologia i
anàlisis clíniques. 

Amb més de  anys d’història
(l’any  va celebrar el è ani-
versari de la seva fundació), va ser
la primera clínica privada de la ciu-
tat, la primera que va posar en fun-
cionament un centre de Diàlisi a
Girona (), va ser pionera a im-

plantar noves tècniques de Dia-
gnòstic per a la Imatge (TAC i Res-
sonància Magnètica) així com
també va ser pionera a portar la
Medicina Nuclear a Girona ().
Clínica Girona disposa d’un com-
plet quadre mèdic (de lliure elec-
ció pels seus clients, amb  met-
ges)  i de la més moderna tecno-
logia per realitzar les proves mè-
diques i quirúrgiques. Clínica Gi-
rona és l’únic centre sanitari privat
de Girona que compta amb una
Ressonància Vertical (referent a
l’Estat i a Iberoamèrica) i un ser-

vei d’Hemodinàmica. Tota l’ofer-
ta assistencial la pot trobar de ma-
nera detallada a la web corporati-
va de l’entitat:  www.clinicagiro-
na.cat

Amb una gran activitat anual el
Grup Clínica Girona està  integrat
actualment per més de  pro-
fessionals entre personal mèdic,
sanitari, administratius i operaris.
La suma dels dos desenvolupa-
ments, l’humà i el tecnològic,
han fet de Clínica Girona el cen-
tre sanitari privat de referència a
Girona.
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El Servei d’Hemodinàmica Cardíaca del centre està dotat de l’utillatge tècnic més modern pel tractament de les malalties del cor. 
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Fisioteràpia actual adaptada a les teves necessitats

Tractem alteracions neuromuscoloesquelètiques com ara problemes
articulars, musculars, tendinosos, neurològics...

Situacions de dolor, rigidesa, pèrdua de mobilitat, debilitat,
pre i postoperatoris, manteniment...

Marta Cla Vendrell. Fisioterapeuta col. 2084
Xavier Sala Garcia. Fisioterapeuta col. 4215

Ampli ventall de procediments:
Massatges, acupuntura i punció seca, teràpia manual,

reeducació del moviment i la postura, electroteràpia, ergonomia,
assessorament i educació per a la salut...

• Grup de Ioga
• Assessorament i entrenament per a l’exercici físic i l’esport


