NOTA DE PREMSA
ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC ESTRENA NOUS CONSULTORIS A L’EDIFICI ESTACIÓ
El trasllat ha suposat una millora en l’atenció assistencial
i ha revertit en un increment d’espais i professionals

Mitjançant una aliança amb l’Institut Marquès, a les noves dependències s’oferirà
un servei de reproducció assistida de qualitat i líder en tecnologia reproductiva

Àptima Centre Clínic ha traslladat recentment els seus consultoris de Terrassa al nou l’Edifici Estació, ubicat

a la Plaça dels Drets Humans i inaugurat a finals del passat mes d’octubre. El trasllat respon a una voluntat
de millora en la prestació del servei assistencial i ha suposat un increment en termes d’espai i del nombre

de consultoris. Tanmateix, el desplaçament a les noves dependències també ha significat un augment del
volum de professionals de diferents especialitats així com una renovació en termes d’equipaments mèdics.
Més espais i més professionals per una millor atenció assistencial

Les noves dependències d’Àptima Centre Clínic estan situades a la planta 0 i compten amb 32 consultoris

a disposició de les diferents especialitats, fet que ha suposat un increment de 14 espais de consulta mèdica.

La planta disposa d’un total de 1200m2 i la distribució dels espais assistencials s’ha dut a terme d’acord amb
criteris de proximitat entre les especialitats. En conseqüència, els pacients disposen de circuits més amables
i intuïtius que contribueixen a agilitzar els fluxos assistencials.

Coincidint amb el trasllat als nous espais, Àptima Centre Clínic ha incorporat nous professionals a les prop
de quaranta especialitats mèdiques que ofereix. A banda de revertir en una major capacitat d’atenció
assistencial, aquest fet ha suposat un creixement en termes de franges horàries de les diferents
especialitats.

La tecnologia reproductiva de l’Institut Marquès al servei dels pacients d’Àptima Centre Clínic

La recent aliança amb l’Institut Marquès possibilitarà l’oferiment d’un servei de reproducció assistida de

qualitat i líder en tecnologia reproductiva als pacients del centre. En aquest sentit, l’esmentat acord

permetrà posar a la seva disposició el coneixement, l’experiència i la tècnica d’un centre de referència
internacional en aquest àmbit amb una trajectòria de 95 anys i amb una atenció personalitzada basada en
un fort component humà entre el professional i el pacient.
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Més enllà del terreny reproductiu, l’excel·lència en termes tecnològics també abasta la resta d’especialitats
i coincidint amb l’estrena dels nous consultoris també s’ha dut a terme una renovació tècnica. Així doncs

l’equipament ambulatori s’ha incrementat amb l’adquisició d’una nova ressonància de darrera generació,
un mamògraf i un ecògraf i també s’ha renovat l’aparell de radiologia. A més el servei de Ginecologia i
Obstetrícia també ha actualitzat la totalitat dels seus ecògrafs amb les màximes prestacions.
La mobilitat i l’accessibilitat, elements clau de les noves dependències

En termes de mobilitat, l’accés als nous consultoris es pot realitzar tant amb transport públic -amb FGC

(estació Vallparadís Universitat) i amb les línies d’autobús urbanes L1, L3, L6, L7 i L10- com amb vehicle privat.
Compten amb un aparcament -amb entrada pel C/ Salmerón- amb vinculació directa a la planta del centre.
L’accés a peu disposa de dues entrades, ubicades a la mateixa Plaça dels Drets Humans, 3 i al Parc
Vallparadís.

A nivell de ciutat, l’Edifici Estació ha esdevingut un nucli de connexió entre l’Avinguda Jacquard i el Parc de

Vallparadís i un referent en l’àmbit sanitari donat que des de la tardor també acull les Consultes Externes i

altres serveis assistencials de MútuaTerrassa. És tracta d’un edifici singular pel fet que és el primer de l’estat
que integra una estació ferroviària amb dependències assistencials.

Amb l’esmentat trasllat deixen d’estar operatius els consultoris ubicats al Carrer Goleta. Els de la Plaça

Doctor Robert (Edifici històric) mantenen només COTCAT (Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de
Catalunya) i l’especialitat de Medicina de l’Esport així com el Centre Ocular Quirúrgic de Terrassa (COQT).

Pel que fa a l’especialitat de Pediatria, es manté al Carrer Castell, 31 i incorpora la que fins el moment es
prestava al Carrer Goleta.

Amb la voluntat d’interferir el mínim possible en el desenvolupament habitual de l’activitat assistencial i
garantir un desplaçament gradual a les noves dependències, el trasllat s’ha dut a terme de forma progressiva

i en període de baixa activitat per minimitzar l’afectació ja que s’ha fet coincidir amb el període de vacances
de Nadal.
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