
   
  

 
NOTA DE PREMSA 

 
ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC POTENCIA EL SERVEI DE GINECOLOGIA I OBSTETRICIA                                     

AMB LA INCORPORACIÓ DE L’INSTITUT DRA. GÓMEZ ROIG  

L’escolta activa envers les necessitats de la dona és l’eix vertebrador                                                               
que aposta per una atenció propera i humanitzada  

Ser respectuosos amb la dona i atorgar-li el protagonisme que mereix és la voluntat amb la qual treballa 

l’Institut Dra. Gómez Roig d’Obstetrícia i Ginecologia, el qual s’ha incorporat recentment a Àptima Centre Clínic 

per tal d’enfortir el seu servei de Ginecologia i Obstetrícia.  

 

Liderat per la Dra. Lola Gómez Roig, cap del servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Universitari Sant Joan 

de Déu de Barcelona i coordinadora de processos obstètrics i ginecològics de la Clínica Corachan, compta amb una 

consolidada trajectòria tant en l’àmbit de l’obstetrícia com de la ginecologia. 

 

Els serveis mèdics de ginecologia que prestarà se centren en la planificació familiar, la menopausa, la 

incontinència urinària, la patologia mamaria, els trastorns menstruals, les Malalties de Transmissió Sexual, així 

com la cirurgia laparoscòpia i ginecològica, entre altres consultes. En termes d’obstetrícia la seva prioritat és 

cuidar al màxim a la dona durant tot el procés de gestació, així com el part i puerperi mitjançant un tracte proper 

que reverteixi en ella així com en el seu nadó i entorn més immediat. 

 

Integrat per un equip de professionals jove i compromès, el servei es reforçarà també amb un seguiment i 

acompanyament per part d’una llevadora i un professional mèdic. La incorporació de l’Institut Dra. Gómez Roig 

també suposarà l’enfortiment a nivell del diagnòstic i tractament de patologies maternals i fetals, gràcies a 

l’expertesa i coneixements aportats pels seus especialistes.  

 

Més enllà dels aspectes vinculats estrictament a la maternitat, el servei de ginecologia i obstetrícia d’Àptima 

Centre Clínic també creixerà en termes de prestació de serveis integrals. En aquest sentit, s’aprofundirà en la 

rehabilitació del sòl pelvià, la psicologia de la dona i la ginecologia integrativa per incidir en la millora dels trastorns 

de caire ginecològic a través del treball conjunt entre estil de vida, alimentació i psicologia. 

El nou equip prestarà servei a les dependències d’Àptima Centre Clínic Terrassa (ubicades a l’Edifici Estació de la 

Plaça dels Drets Humans) els dilluns i divendres a la tarda i els dijous al matí. En el transcurs de l’any vinent 

començarà a visitar també a les instal·lacions de Sant Cugat i Sabadell. 

 

Més informació: 

Comunicació Corporativa Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa  
93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat  / @Mutua_Terrassa / @aptimacentreclinic 

 
Terrassa, 23 de setembre de 2022 


