La Clínica amb compromís social
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La clínica
El Servei d’Odontologia privat de Sant Pere Claver es va crear l’any 1998 amb l’objectiu
de donar cobertura dental als veïns/es del barri del Poble-sec, tot i que amb els anys s’ha
ampliat a nivell de tot Barcelona. L’equipament s’integra dins Sant Pere Claver – Fundació Sanitària, institució sense ànim de lucre amb més de 60 anys d’història i amb vocació
pública de servei. Té la seu al barri del Poble-sec i desenvolupa la seva activitat en diversos
equipaments al districte de Sants-Montjuïc (Barcelona).
L’any 2012 la Clínica Dental va remodelar-se amb els últims avenços tecnològics i les
noves instal·lacions han permès modernitzar, ampliar i apropar el servei als nostres usuaris
oferint els valors propis d’una fundació:
• Prestar un servei de referència i atenció individualitzada
• Vessant social que prioritza la qualitat i el benestar de la persona
• Equip professional altament qualificat amb els col·lectius més vulnerables integrat per 3
odontòlegs, 1 maxil·lofacial, 1 ortodontista, 1 higienista i 2 auxiliars dentals.

Tractaments
Ortodòncia invisible
Implantologia

Atenem
2.174 pacients
4.053 visites*

Cirurgia maxilofacial
Pròtesis
Estètica i higiene dental
Endodòncia

Preus econòmics
d’acord amb una
entitat sense ànim
de lucre
* Dades 2013

Atenció especialitzada a les persones amb trastorn mental i al discapacitat
La Fundació Sanitària compta amb més de 80 professionals de Salut Mental (psiquiatres,
psicòlegs, treballadors i educadors socials, infermeres…) i gestiona 9 programes assistencials dirigits a: infants i adolescents, adults i persones ens ric d’exclusió social. La Institució
forma part de la xarxa pública de Salut Mental de Catalunya.

Infantil i Juvenil
El Servei de Salut Mental Infantil i Juvenil engloba 5 programes adreçats a infants i joves i a
les seves famílies amb l’objectiu d’aconseguir una millora clínica i un desenvolupament en
l’esfera emocional i cognitiva.

Més de 80 professionals amb una expertesa
contrastada en l’àmbit de la Salut Mental i la Discapacitat

· Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
· Equip d’Atenció al Menor
· Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Infants i Joves
· Hospital de Dia per a Adolescents
#Pacients: 1.610 #Visites: 15.121 *

Adults
En el marc de l’assistència sanitària pública disposem de 3 programes de Salut Mental
d’Adults a nivell individual, grupal i familiar.
• Centre de Salut Mental per a Adults - Montjuïc
• Centre de Salut Mental per a Adults - Sants
• Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults
#Pacients: 4.874 #Visites: 36.931 *
* Dades 2013

En risc d’exclusió social
Actualment disposem de 2 programes adreçats a col·lectius en risc d’exclusió. Un dedicat
a l’altenció a les persones immigrants i l’altre, adreçat a persones sense sostre i amb un
trastorn mental.
· Programa de Seguiment per a Persones Sense Sostre
· Atenció a Immigrants i Refugiats amb trastorns mentals
#Pacients: 117 #Visites: 2.278 *

Compromís social

Servei a Sant Joan de Déu – Salut Mental

El compromís de la Fundació amb els usuaris amb problemes

Actualment, el Servei d’Odontologia col·labora amb el Parc Sanitari de Sant Joan de

mentals ha propiciat diferents sinèrgies entre els professionals de

Déu ( Sant Boi de Llobregat) oferint cobertura odontològica als pacients ingressats al

la Clínica Dental i els del Departament de Salut Mental de Sant

centre mitjançant el desplaçament d’un odontòleg i una higienista dental dos dies a la

Pere Claver: sessions clíniques conjuntes, reunions interdepar-

setmana. Tanmateix, també atenem les demandes de diferents centres residencials.

tamentals i tractament específic de casos amb treballadors/es

També donem cobertura a 41 entitats sense ànim de lucre

socials, amb l’objectiu de cercar el millor abordatge clínic.

· Atenció a usuaris de la Xarxa d’habitatges d’inclusió social
· Atenció a Persones amb Discapacitat (APD)
· Atenció a Persones Immigrants (API)

“Més de 60 anys d’història donant cobertura
a la Xarxa Pública de Salut Mental”

· Adherits a la targeta rosa

* Dades 2013

Contacte

On som
C/ Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona
Tel. 93 443 12 00 - info@spcdental.org
www.spcdental.org

Grup Sant Pere Claver a les xarxes

