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L’any 2006 ha estat un any de canvis importants per
la institució i pels serveis que oferim als usuaris i als seus familiars. La
Fundació ha rebut també la Medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona
en reconeixement a la seva llarga trajectòria assistencial i mèdica al
districte de Sants-Montjuïc.

Un any més, constatem amb satisfacció, que el 2006 s’ha caracteritzat
per un assoliment, gràcies a l’esforç de tots, dels objectius assistencials.
Plegats hem treballat amb vocació de servei i hem seguit millorant l’atenció
i el servei als nostres usuaris i pacients.

Des d’un punt de vista assistencial i de serveis, la institució ha iniciat una
nova línia de treball en l’àmbit dels serveis comunitaris adreçats a la
població de referència del districte de Sants-Montjuïc. En aquest sentit,
s’ha iniciat la gestió en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, del
Centre Diürn per a persones sense sostre. Igualment s’han iniciat les
gestions per impulsar i disposar en el districte d’una Xarxa d’Habitatges
d’integració per a malalts mentals.

La institució ha definit el Pla d’Inversions pels propers anys que té com
a elements més significatius un nou equipament en salut mental al barri
de la Marina de Barcelona que entrarà en funcionament l’any 2007 i
l’ampliació de l’edifici principal de la institució al barri del Poble Sec,
prevista per l’any 2008 coincidint amb el 60è aniversari de la Fundació.
Aquestes noves inversions han de permetre poder atendre el creixement
assistencial actual dels diferents serveis de la Fundació.

Els avenços en la informatització de la institució, així com l’ús de les noves
tecnologies en processos assistencials i de gestió, han estat un element
que ha facilitat la comunicació interna, aspecte que s’ha reforçat també
gràcies a un model de gestió i organització descentralitzat i participatiu
amb l’objectiu d’assolir millores de cara a la satisfacció dels nostres
usuaris.

Pel que fa a la qualitat, la institució ha aconseguit l’acreditació en base
a la norma ISO 9001:2000 i disposa d’un Pla de Qualitat pels propers
anys que contempla, entre d’altres, la millora continua i l’avaluació en
base models EFQM.

La institució viu doncs un procés de canvi intens, positiu i de consolidació
envers el futur que ha de permetre seguir oferint la millor qualitat als
nostres usuaris, sobretot a partir de millorar la formació i condicions de
feina dels professionals que hi treballen.

L’any 2006 ha estat un any d’importants progressos en aquest sentit, per
aconseguir un compromís col·lectiu i d’il·lusió envers el present i futur de
la Fundació.

Confiem, doncs, que els propers anys i especialment en el context del
60è aniversari, la Fundació assumeixi amb èxit, gràcies a l’esforç de tots,
nous reptes de futur.

Moltes gràcies a tots!
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Serveis de Salut Mental

Els Centres de Salut Mental per a
Adults (CSMA) i el Infanto-Juvenil
(CSMIJ) han continuat realitzant la seva
activitat en el territori de referència: el
districte municipal de Sants-Montjuïc.
El CSMIJ ha iniciat aquest any dos nous
programes; el programa de  trastorns
mentals greus i un nou projecte pilot de
suport adreçat a totes les ABS del dis-
tricte,  concretament als seus pediatres
i infermeres.

Tant el CSMA de Montjuïc com el de
Sants han rebut l’encàrrec d’impulsar
dos nous programes que ha prioritzat
el Pla Director: el mencionat de Suport
a l’Assistència Primària de Salut, i un
projecte pioner per a la detecció i atenció
a la Psicosis Incipient, que haurà de
permetre una atenció psicoterapèutica
intensiva i precoç dels pacients que
manifesten els primers símptomes
psicòtics.

El 2006 ha estat un any de canvis im-
portants a nivell organitzatiu i assistencial
dins del servei de Salut Mental (SSM)
de la institució. D’acord amb el Pla Di-
rector de Salut Mental i Addiccions del
Departament de Salut s’han impulsat
noves activitats que han situat a la ins-
titució en una posició capdavantera en
la implantació de noves estratègies
d’atenció a la salut mental. Cal destacar
també que el servei s’ha acreditat amb
èxit en base a la norma ISO 9001:2000,
que ha permès la reestructuració i nor-
malització de les tasques diàries, així
com la modernització i actualització dels
processos de funcionament del servei.

El nivell d’activitat assistencial del 2006
s’ha mantingut estable respecte l’any
anterior pel que fa al nombre de pacients
atesos i el nombre de primeres visites i
successives. Les dades constaten, com
passa a tota la xarxa de salut mental,
una forta demanda i càrrega assistencial,
mantenint ràtios de 10 successives per
cada primera a nivell de la primària,
mentre que les unitats de psicoteràpia
es mantenen ràtios de 25-30 successi-
ves per primera.

El principal repte del SSM del 2006 i
dels pròxims anys és disminuir la càrrega
assistencial dels equips de primària mit-
jançant la implantació de nous progra-
mes que han de permetre assolir ràtios
pròxims als dels equips de secundària.
Aquests nous programes, especialment
el de Suport a l’Atenció Primària, recollits
en el Pla Director, han de permetre també
una atenció de major qualitat, intensiva,
adreçada a la conflictivitat psicològica
subjacent a la majoria de la simptoma-
tologia psiquiàtrica, amb atenció familiar
adequada i adreçada a la comunitat de
referència.

L’Hospital de Dia per Adolescents
ha incrementat el nombre de places que
ofereix de 20 a 25, i també durant aquest
mateix any s’ha establert una nova re-
distribució de la ciutat de Barcelona,
segons la qual, els districtes de Sants-
Montjuïc, Les Corts- Sarrià, Ciutat Vella
i Sant Martí Sud tenen assignada aques-
ta institució terapèutica, d’utilització
pública i voluntària. Aquest curs, els
usuaris del centre han tingut l’oportunitat
d’involucrar-se en un projecte cinema-
togràfic gràcies a una beca de col·labo-
ració de la Fundació La Caixa.

L’Equip d’Atenció al Menor va com-
pletar una reestructuració important del
seu Pla Funcional de Suport en Salut
Mental de caràcter ambulatori a la Di-
recció General de Justícia Juvenil.
Aquests canvis responen al nou conveni
signat entre els Departaments de Salut
i de Justícia i comporta bàsicament
traslladar i concentrar l’activitat terapèu-
tica fora dels centres educatius de Jus-
tícia, concretament al Servei de Mediació
i Assessorament Tècnic i a les consultes
dels SSM de la FHSPC.

La UPPA (Unitat de Psicoteràpia
Psicoanalítica d’Adults) i la UPPIJ
(Unitat de Psicoteràpia Psicoanalí-
tica Infanto-Juvenil) han realitzat
satisfactòriament la seva tasca de suport
i assistència especialitzada  en la vessant
psicoterapèutica psicodinàmica.

Durant aquest any, la UPPA ha iniciat
un nou projecte d’atenció psicoterapèu-
tica a les famílies derivades pels Equips
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
de l’Ajuntament de Barcelona. També
ha estat el primer curs sencer que la
UPPIJ ha donat suport a la Unitat
d’Escolarització Compartida amb
l’Atenció Psicopedagògica (UECAP) de
la Fundació ACIS en acord amb el  De-
partament d’Ensenyament.

La UPPIJ ha rebut també durant aquest
any la confirmació d’una beca de la
Fundació La Caixa per impulsar el pro-
jecte de Pensament i Comunicació du-
rant el curs 2006-2007.

CSMA CSMA UPPA
Montjuïc Sants

ACTIVITAT AMBULATÒRIA GLOBAL

ADULTS

Primeres 906 1.286 111

Successives 7.081 10.599 3.698

Total pacients atesos 2.058 2.612 281

CSMIJ UPPIJ EAM
Sants-Montjuïc

ACTIVITAT AMBULATÒRIA GLOBAL

INFANTO-JUVENIL

Primeres 310 89 178

Successives 2.999 2.783 2.217

Total pacients atesos 614 237 255

ACTIVITAT AMBULATÒRIA DE DIA

PER ADOLESCENTS

Primeres 47

Número d’estades 6.154

Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona

11,5 %
nens
(0-14)

10,9 %
joves
(15-24)

57,0 %
adults
(25-64)

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC
176.027 habitants

47,7 % Homes 52



El Centre Integral Zona Franca
ocupa una superfície de 820m2 distribuïts
en tres zones. El Centre de Dia és un
d’aquests tres espais amb una capacitat
d’acollida per a 50 usuaris de 9h a 20h
que ofereix als seus usuaris un servei
d’atenció social i unitat mòbil, així com
també facilita un servei de menjador,
tallers socio-educatius, socio-laborals i
activitats lúdiques. Un espai obert de
relació, de convivència i de trobada d’un
conjunt de persones, cada vegada més
nombrós, que ha quedat desarrelat de
la societat.

El Centre de Dia compta amb un total
de 18 professionals que inclouen dife-
rents especialitats, des d’educadors i
integradors socials, així com també,
psicòlegs, metges i psiquiatres, entre
d’altres que treballen i lluiten cada dia
per millorar aquesta realitat latent a Bar-
celona. Els professionals segueixen una
metodologia que evoca a la participació
i al canvi d’actituds i aptituds per recon-
duir la pèrdua d’autonomia i d’integració
d’aquest col·lectiu. Facilitar la seva in-
serció a la ciutat i desenvolupar nous
hàbits de vida com millorar la higiene,
l’alimentació i l’educació.

El programa Sense Sostre de l’Ajunta-
ment de Barcelona té com a principal
objectiu conèixer les dinàmiques i situa-
cions de pobresa i exclusió social extre-
ma que hi ha a la ciutat de Barcelona
per tal de definir i millorar els recursos
d’intervenció. Tanmateix, també intenta
donar suport a la població sense sostre
per facilitar l’accés i l’atenció dels serveis
bàsics com la salut, la formació, la in-
serció social, l’habitatge i la renda.

El perfil d’usuaris més habituals al Centre
de Dia acostumen a ser persones en
situació irregular, sense feina, amb pro-
blemes de salut mental, sense habitatge
per falta d’ingressos o toxicòmans en
seguiment o amb tractament amb me-
tadona amb dificultat en el reconeixe-
ment de les pròpies limitacions. Aquest
perfil correspon majoritàriament a homes
d’entre 31 i 50 anys, no obstant, s’està
produint un increment molt significatiu
de població sense sostre entre els més
joves (28%).

Percentatge d’suaris per edat i sexe:

Serveis comunitaris

En aquest primer any de vida del projecte que encapçala la Fundació Hospital Sant
Pere Claver s’ha pogut donar resposta a les necessitats socials que viuen moltes
persones que han estat víctimes d’abandonament, exclusió, marginació o ruptura
social a fi de complementar l’atenció educativa i social, i col·laborar amb l’administració
local.

Al llarg del 2006 el Centre de Dia de la Zona Franca ha atès a 316 usuaris dels quals
la majoria no s’han quedat al centre més de 3 mesos.

Desconeguda

De 18 a 30

De 31 a 40

De 41 a 50

De 51 a 60

Més de 60

Edat

El programa de suport a l’Atenció Pri-
mària que s’ha iniciat per adults i infants
pretén  oferir assistència, coordinació i
formació als diferents professionals de
les ABS de manera que puguin atendre
de forma més eficaç els símptomes
psicopatològics més freqüents.

Convé també destacar que la institució
ha iniciat conjuntament amb Sant Joan
de Déu- Serveis de Salut Mental, un nou
programa d’atenció a les persones sense
llar, de la ciutat de Barcelona, que pa-
teixen algun tipus de trastorn mental.
Aquest programa respon a l’encàrrec
de la Regidoria de Benestar Social de
l’Ajuntament de Barcelona i està integrat
per coordinadors del projecte individual
del SSM, juntament amb altres profes-
sionals psiquiatres i infermeres de
l’equip.

L’Àrea de Formació, Docència i Recerca
ha experimentat un gran impuls durant
aquest any, gràcies sobretot al fet de
poder disposar d’un coordinador espe-
cífic per a aquestes funcions. Els fets
més rellevants en aquesta àrea han estat:

● Els SSM s’ha constituït com a unitat
docent associada a la unitat docent
de Sant Joan de Déu - Serveis de
Salut Mental.

● Noves línies de recerca pròpies de
cada equipament assistencial i coor-
dinades amb altres entitats i organis-
mes: beques FIS, convenis de col·la-
boració amb la Universitat de
Barcelona.

● Extensió de la col·laboració amb
noves entitats per la realització
d’activitats de formació d’estudiants
de postgrau de diversos centres for-
matius.

● Aposta continua i creixent per la for-
mació continuada dels professionals
com element bàsic i determinant per
la qualitat de l’activitat assistencial.

20,6 %
gent gran
(64 i més anys)

52,3 % Dones



Cal destacar que la Fundació Hospital
Sant Pere Claver gestiona des d’aquest
any, com a capdavantera en el sector
públic sanitari, juntament amb l’EBA
Dreta del Eixample, la primera Unitat
d’Al·lèrgia del país en el marc de l’assis-
tència Primària, desplaçant un al·lergòleg
i una infermera dues vegades a la set-
mana amb resultats molt satisfactoris.

Pel que fa als equipaments, a més dels
clàssics kits de diagnòstic in vivo per a
fer proves cutànies, pricks i pegats, i
dels equipaments necessaris per a fer
proves funcionals respirat òries, el servei
ha adquirit aquest any, dues eines mo-
dernes que ajuden a completar més
acuradament el diagnòstic. El rinòmetre
acústic dóna una informació molt valuo-
sa de l’anatomia i morfologia de les foses
nasals, mitjançant una tècnica incruenta
i ràpida. El professional pot valorar quan
supervisa una rinitis el grau d’obstrucció
o la presència d’elements no al·lèrgics
que emmascaren o no el diagnòstic de
rinitis al·lèrgica; tanmateix es pot cons-
tatar el grau d’hiperactivitat nasal espe-
cifica o inespecífica. En segon lloc, ha
adquirit l’aparell que determina l’òxid
nítric exhalat en pacients asmàtics, i que
ens informa del grau d’inflamació que
presenten els bronquis del pacient as-
màtic, la qual cosa recollida instantània-
ment permet a l‘especialista establir els
criteris terapèutics adients al curs de la
malaltia.

El repte del 2006 va consistir en fer el
màxim d’exploracions diagnòstiques i
historials clínics en un mateix dia amb
la finalitat de proporcionar un servei àgil
que estalviï temps i absentisme laboral
i escolar dels nostres pacients. A més,
els usuaris disposen per escrit del seu
informe mèdic on hi consta el procés
diagnòstic i les mesures terapèutiques
aconsellades.

Els professionals del servei tenen una
llarga experiència en el sector amb una
mitjana superior als 15 anys de dedicació
en l’especialitat, la qual cosa es tradueix
en un servei eficaç, de confiança i de
qualitat per als pacients.

Servei d’Al·lèrgia Proves comple

Des de l’any 1982, el Servei de Proves
Complementàries de la Fundació Hos-
pital Sant Pere Claver s’ha compromès
amb la realització de Proves d’Esforç i
Holters de forma eficaç, ràpida i de
qualitat. El servei ofereix una atenció
individualitzada als usuaris i permet sa-
tisfer la demanda creixent dels diagnòs-
tics de patologia cardíaca.

Al llarg del 2006 l’assistència ha estat
orientada a dos tipus de pacients. Per
una banda, els usuaris procedents dels
metges de família i especialistes relacio-
nats en medicina primària, i per l’altra
als pacients que han estat ingressats en
centres hospitalaris de la XHUP.

El servei ha anat creixent de forma lineal,
tan pel que fa al nombre de malalts
explorats com pel nombre de metges i
aparells tècnics d’electromiografia.

Recentment el servei ha experimentat
la incorporació de noves tecnologies
digitals i informàtiques en els seus equi-
paments per tal d’adaptar-se a les noves
demandes i oferir el màxim rendiment
clínic en l’exploració realitzada.  A més,
gràcies a aquesta inversió en equipa-
ments, les llistes d’espera s’han reduït
i el servei funciona de forma més auto-
matitzada i àgil.

El Servei d’Al·lèrgia, creat fa 25 anys, es
caracteritza per donar al sistema públic
català, un servei de qualitat assistencial
on prima l’atenció personalitzada del
pacient i el tracte humà, basat en el
compliment dels valors que té des de
fa 60 anys la Fundació Hospital Sant
Pere Claver, entitat sense ànim de lucre.

El Servei d’Al·lèrgia ha experimentat un
fort creixement en els darrers anys i s’ha
convertit en el proveïdor més important
del CatSalut. La seva consolidació
com a servei pioner a Catalunya ha
donat respostes a les mancances en

l ’especial i tat
d’Al·lergologia
potenciant el
camp de la for-
mació amb més
de 5.000 estu-
dis l’any i cur-
sos de reciclat-
ge al·lergològic
per a equips
d’atenció pri-
mària.

El principal objectiu dels estudis de
recerca vinculats amb l’especialitat pre-
tenen treure a la llum nous casos que
alhora puguin ser d’interès en els fòrums
científics ja siguin locals, nacionals o
internacionals per tal d’abordar noves
patologies i progressar en el desenvolu-
pament  d’aquest camp.

També és un
bon exemple el
seu afany per
seguir organit-
zant, des de fa
més de 20 anys,
colònies d’estiu
per a infants

asmàtics, així com innumerables xerra-
des que els professionals donen a met-
ges i infermeres de les Àrees Bàsiques
de Salut d’arreu del país.

NOMBRE DE VISITES

2003 2004 2005 2006

Primeres 5.202 4.917 5.103 5.286

Seguiment 15.883 15.506 16.371 15.938



ementàries

Les principals proves que es realitzen
en el servei són:

L’electromiografia és l’estudi electro-
fisiològic del sistema neuromuscular que
complementa l’anàlisi clínica neurolò-
gica. Aquesta exploració es dissenya
de forma individualitzada en funció del
historial i de l’exploració neurològica.

L’ergometria, consisteix en una prova
d’esforç que marca el registre electro-
cardiogràfic continu del pacient durant
la realització d’un exercici físic, dinàmic
i d’intensitat creixent. La finalitat és el
cribatge de la cardiopatia isquèmica,
encara que també té d’altres aplicacions
com la detecció d’arítmies malignes,
estudiar la resposta pressora durant
l’esforç físic i valorar la capacitat cardio-
lògica del pacient.

El Holter és l’exploració complementària
que es basa en el registre continu de
l’electromiograma durant 24 o 48 hores,
mitjançant un lector de mides reduïdes,
del qual posteriorment s’obté i analitza
la informació emmagatzemada durant
aquest període de temps. És una prova
molt útil en pacients que pateixen tot
tipus d’arítmies cardíaques, o per a
l’estudi de la isquèmia coronària. La
demanda d’aquest tipus d’exploració
correspon a pacients que tenen símpto-
mes de palpitacions, pèrdues de co-
neixement, inestabilitat cefàlica i dolor
precordial.

Evolució ● 2005 - ● 2006

EMG ERGOS HOLTER

L’activitat de la Clínica Dental de la Fun-
dació Hospital Sant Pere Claver dóna
cobertura integral als veïns del barri del
Poble-Sec i a d’altres col·lectius que
requereixen aquest servei de forma ur-
gent, còmode i econòmica i que no
troben resposta a través d’altres vies.

Durant l’any 2006 el servei de la Clínica
Dental va mantenir el seu sistema
d’atenció als usuaris. En una visita or-
dinària, la infermera rep al pacient a la
consulta, pren les dades, omple la fitxa
clínica i mentre l’odontòleg el visita se
li realitza l’exploració pertinent i s’elabora
un pressupost el mateix dia, en funció
del diagnòstic.

Amb la reestructuració de la Clínica fa
uns anys ha millorat la qualitat de les
visites i ha reduït el temps d’espera entre
els pacients. Tanmateix, el servei de
Clínica Dental ha aconseguit oferir als
seus usuaris una atenció individualitzada,
de més qualitat i centrada únicament en
les necessitats expressades pels pa-
cients a partir de mètodes i tècniques
cada vegada més avançats.

La Clínica Dental ha ofert en aquest
darrer any una atenció molt més imme-
diata i urgent a l’hora que també ha
intentat donar cobertura a persones amb
discapacitat que no podien desplaçar-
se al centre. A més, l’equip de profes-
sionals ha establert un servei de missat-
geria que permet als usuaris deixar els
seus suggeriments per tal de personalit-
zar i millorar el funcionament de la con-
sulta.

Al 2006, l’equip de professionals de la
Clínica Dental de la FHSPC va constar
de dos odontòlegs generals, un cirurgià,
infermeres i un ortodontista.

Les principals patologies diagnosticades
i visitades al llarg del darrer any han
estat malalties periodentals, pulpitis,
edentulismes i retinopaties diabètiques.

El nombre de nous pacients atesos al
centre ha estat de 462 i 2.047 visites
totals de seguiment, de les quals el 90%
han estat derivades del Sistema Català
de Salut.

Servei de Clínica Dental

11.993 12.333

821 513 518 872

405

462

1.969

2.047

Evolució ● 2005 - ● 2006

Nous pacients

Total de pacients atesos

Visites per especialistes

2005 2006

Pròtesis 205 305

Cirurgia 94 140

Ortodòncia 234 301

Odontologia conservadora 1.801 2.363

Total 2.334 3.109



Fets més rellevants 2006
Entrega de la Medalla d’Honor de la ciutat de
Barcelona.

Posada en marxa del Centre Diürn de la Zona
Franca per a persones sense sostre.

Acreditació ISO 9001:2000

Nous programes en Salut Mental recollits en
el Pla Director de Salut Mental i Addiccions
del Departament de Salut.

Inici d’activitat odontològica a Sant Joan de
Déu - Serveis de Salut Mental.

Principals projectes 2007
Inici de les obres d’ampliació de l’edifici
principal de la institució al barri del Poble Sec
de Barcelona.

Entrada en funcionament de les noves
consultes de Salut Mental al barri de la Marina
de Barcelona.

Entrada en funcionament dels Serveis
Comunitaris i del Servei de Voluntariat i
Cooperació de la Fundació.

Noves inversions tecnològiques al Servei
d’Al·lèrgia i d’Exploracions Complementàries.

Elaboració del Pla Estratègic 2008-2012 de
la fundació.

Preparació dels actes de la celebració del
60è aniversari de la FHSPC.

Posada en marxa de la Pàgina Web de la
fundació.

Qualitat
Durant l’any 2006 la Fundació
Hospital Sant Pere Claver ha fet
avenços significatius en el
desenvolupament del seu Pla de
Qualitat. Els fets més rellevants
en aquest àmbit han estat els
següents:

● Assoliment de la Certificació en base a
la Norma ISO 9001:2000 de tots els
serveis assistencials de la institució.

● Millora en l’accessibilitat reduint la llista
d’espera i la millora de les infraestructures.

● Implementació d’un model de gestió que
ha permès avançar envers la millora
d’algunes eines: plans funcionals, manuals
de gestió, taules d’accions de millora,
quadres de comandament...

● Anàlisi i definició del pla de treball per la
realització de l’autoavaluació des de la
metodologia proposada pel Model
Europeu d’excel·lència, EFQM (European
Foundation for Quality Management) de
millora continua.

Estat econòmic i financer

ACTIU

Immobilitzat net 1.057.963
Despeses a distribuir 884
Existències 601
Deutors 1.546.614
Tresoreria 256.481
Ajustaments per periodització 3.405

Total actiu 2.865.948

PASSIU

Fons social i reserves 1.201.114
Resultat exercici 112.050
Ingressos a distribuir i provissions 395.612
Deutes a llarg 294.273
Deutes a curt 862.899
Ajustaments per periodització 0

Total passiu 2.865.948

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

2006 %

Ingressos prestació de serveis 4.885.292
Altres ingressos explotació 175.180
Total ingressos explotació 5.060.472 100,0

Compres de materials 58.756 1,2
Altres despeses externes 809.027 16,0
Despesa personal contractat 3.360.476 66,4
Amortitizacions immobilitzat 157.204 3,1
Variacio provissions 0 0,0
Altres despeses explotacio 478.085 9,4
Total despeses explotacio 4.863.548 96,1

Resultats d'explotació 196.924 3,9

Resultats financers -22799 -1,2

Resultat activitats ordinàries 174.125 3,4

Resultats extraordinaris -62.075 -1,2

Resultat abans impostos 112.050 2,2

Impost sobre beneficis 0 0,0

Resultat de l'exercici 112.050 2,2



www.fhspereclaver.org

Fundació Hospital
Sant Pere Claver

Vila i Vilà, 16
08004 Barcelona
informacio@fhspereclaver.org

Atenció telefònica
i informació
93 442 39 03

Programació de visites
93 442 39 02

Gerència, Direcció Mèdica
i Administració
93 442 88 29
direccio@fhspereclaver.org

Consulta Externa
d’Especialitats Mèdiques
93 442 88 91 / 92

Consulta Externa de Proves
Complementàries
93 442 39 03
emg@fhspereclaver.org

Servei d’Al·lèrgia
93 324 88 94

Servei d’Odontologia
Clínica Dental
93 443 12 00

GASIR - SAPPIR
93 442 88 94
sappir@terra.es

CSMA Montjuïc
93 442 30 00
csmapsm@fhspereclaver.org

Centre Diürn Zona Franca
c/ 60 núm. 9
08040 Barcelona
93 289 69 07

CSMA Sants
Galileu, 158
08004 Barcelona
93 490 46 22
csmas@fhspereclaver.org

CSMIJ Sants-Montjuïc
Mineria, 58-60
Escala b, 1r 2a
08038 Barcelona
93 298 00 22
csmij@fhspereclaver.org

UPPA
UPPIJ
EAM
Pg. de Montjuïc, 18, baixos
08004 Barcelona
93 324 81 13

Hospital de Dia
per a Adolescents
Mare de Déu del Port, 344
08004 Barcelona
93 431 71 26
hddia@fhspereclaver.org
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