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Enguany hem dotat a la Clínica d’una 
nova Unitat de Cirurgia Major Am bu-
latòria (CMA), oferint-te una resposta 
ràpida, efi caç i segura quan més ho 
necessitis. L’objectiu d’aquesta Unitat 
és evitar l’estada hospitalària en els 

A Clínica del Remei, 
prioritzem la teva salut
El centre renova les instal·lacions i equipaments

A la Clínica Nostra 
Senyora del Remei, 
del Grup Salut 
Remei, millorem per 
continuar oferint-te 
les millors cures.

Nova façana de la Clínica del Remei

S’ha realitzat la remodelació de la façana amb una 
arquitectura passiva, optant per materials recicla-
bles de reutilització constant. La instal·lació de les 
làmines fi xes de bambú i de les làmines practi-
cables d’alumini, ha permès un control total so-
bre l’entrada de la llum a les habitacions, segons 
les necessitats de cada moment, afavorint l’estalvi 
energètic i un major confort als nostres pacients 
gràcies a la il·luminació natural i a la visió a l’ex-

Durant els últims mesos, gràcies a 
l’aliança de la Clínica i Instituts Gui-
rado, també hem ampliat les instal·la-
cions i actualitzat els equips del Ser vei 
de Diagnòstic per la Imatge, amb un 
nou TAC i una nova màquina de Resso-
nància Magnètica (RM) d’alt camp.

Aquestes millores incrementen la 
capacitat de resposta de la Clínica en 

procediments quirúrgics que ho per-
metin, oferint-te un major benestar en 
aquesta mena d’operacions. La CMA 
compta amb més de 480 m² i està 
equipada amb 15 habitacions indivi-
duals, 9 boxs  i 1 suite.

el camp del radiodiagnòstic i t’oferei-
xen una alta qualitat mèdica i tecno-
logia d’avantguarda.

Instituts Guirado és una empresa 
especialitzada en totes les discipli-
nes de l’àrea radiodiagnòstica, i comp-
ta amb una àmplia experiència en la 
realització de proves diagnòstiques ra-
diològiques.

Reforma integral del Servei de Diagnòstic per la Imatge
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terior integrada a l’entorn. La nova façana ha per-
mès ampliar les habitacions de la 3a planta, que 
han estat completament renovades i inclouen una 
suite de 46,5 m2 amb les majors comoditats.

El Grup Salut Remei, format per la Clínica 

Nostra Senyora del Remei, l’Institut Mèdic Gràcia 
i el Servei de Diagnòstic per la Imatge, aposten 
per la millora contínua per cuidar de la teva salut. 
Amb aquesta reforma ha fi nalitzat a temps aquest 
projecte de creixement 2021.


