CIRCULAR Nº 484

AGRUPACIÓ FACULTATIVA
Variacions Llibre de Metges
Seguint en la línea de millora dels nostres serveis, posem en el seu coneixement les darreres
ampliacions i variacions del quadre mèdic de la Mutualitat.

NOU SERVEI D’URGÈNCIES DE CARDIOLOGIA
Amb la finalitat de donar els millors serveis possibles al nostres Mutualistes, hem incorporat al quadre
mèdic el següent:
SERVEI D’URGÈNCIES DE CARDIOLOGIA DE CENTRE MÈDIC DELFOS

Av. Vallcarca, 149 –161
Recordem als nostres associats que s’atendran a la Clínica Sagrada Familia o Centre Mèdic
Delfos els ingressos per afeccions cardíaques agudes que ho requereixin. Els internaments
estaran limitats a un màxim de 10 dies en U.C.I. i de 30 dies en habitació individual, tot això
per ingrés i/o any. Per a la utilització d'aquest servei, serà imprescindible la visita prèvia de
qualsevol metge, qui haurà de prescriure l'internament en clínica. Aquesta prescripció haurà
de presentar-se a la clínica en el moment de l'ingrés

NOUS ESPECIALISTES A C.M. AUSIÀS MARC
S’han incorporat nous professionals al quadre mèdic de la Mutualitat, els quals visitaran en els nous
consultoris, ubicats en el nostre local del C/.Ausiàs Marc, 117, baixos. Demanar hora al telèfon

93.265.90.97.
A partir del dia 1 de desembre

PNEUMOLOGIA

-

Dr. Josep M. ALSINA I MARTI ( CME )

-

Dr. Francesc PLANAS COMERMA (CME)

A partir del dia 1 de gener del 2010

CARDIOLOGIA

-

Dr. Oswald LONDONO SANCHEZ( CME )

CIRURGIA CARDIACA

-

Dr. Albert MIRALLES CASSINA ( CME )

ALTRES SERVEIS
Serveis no coberts per la Mutualitat, però, als que es pot accedir amb preus especials i descomptes
importants, presentant el carnet de soci.

S’incorporen:
PSICOLOGIA
Licenciada. Isabel PAREJA CHICA
SERVEI DE FISIOTERAPIA (Servei en consultori)
- Diplomada Mireia VALLS MORATÓ
- Diplomada Ainhoa ARANGUREN HERNANDEZ

REEDUCACIÓ SÒL PÈLVIC (Tractament de disfuncions uro-ginecològiques)
- Diplomada Mireia VALLS MORATÓ

REEDUCACIÓ POSTURAL GLOBAL (R.P.G.)
- Diplomada Ainhoa ARANGUREN HERNANDEZ

Aquests nous serveis s’han incorporat al nostre centre mèdic:
C.M. AUSIÀS MARC
Ausiàs Marc, 117, baixos.
Demanar hora al telèfon 93.265.90.97.

APARELL DIGESTIU
El Dr. Carlos CASTELLARNAU BALCELLS, ha ampliat els seus consultoris de visita i el seu horari, a
partir del dia 1 de desembre, a més del consultori del carrer Provença, també visitarà a:

CLINICA OLIVÈ GUMÀ
C/ Torrent de l’Olla, 1
Demanar hora als telèfons 93.270.54.00 i 93.487.69.47
Dilluns i dimecres de 16 a 19 h. Dimarts, dijous i divendres de 10 a 13,30 h.

Al consultori del carrer Provença, 281 baixos (CENTRE MÈDIC ASSISTENCIAL CATALONIA) visitarà
els dilluns de 10 a 13 h i els dimecres de 8,30 a 13 h.

Properament enviarem el fulls corresponents a aquestes variacions del Llibre del Quadre Mèdic.
Barcelona, desembre de 2009

PRESIDENT

