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Presentació

Cartera de serveis

L’Hospital Lleuger de Cambrils és un centre de salut que

● Medicina Familiar i Comunitària

ofereix serveis sanitaris d’alta resolució i que integra l’atenció
primària de salut, l’atenció especilitzada i l’atenció urgent en

● Infermeria Familiar i Comunitària
● Unitat de Pediatria

un projecte basat en l’accessibilitat i la proximitat al ciutadà.

● Infermeria Pediàtrica

Es tracta d’un nou model organitzatiu, en línia amb el Pla

● Odontologia

d’Innovació d’Atenció Primària i Salut Comunitària, que

● Treball Social

apropa la tecnologia i equipaments propis dels centres
hospitalaris a la tasca diària del professional d’Atenció

● Atenció Comunitària
- Tallers d’Educació Sanitària

Primària, tot cercant l’agilitat dels processos i la flexibilitat

● Programa d’Atenció Domiciliària

● Atenció a l’Usuari

per adaptar-se a les necessitats de cada moment.

● Salut Mental (Psiquiatria, Psicologia i Infermeria)

Entre els equipaments de què disposa el centre destaca el

● Control d’Anticoagulants Orals

servei de diagnòstic per la imatge i, sobretot, la presència

● Unitat d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR)
- Consulta de Ginecologia
- Consulta de llevadora
- Educació Maternal

d’una àrea quirúrgica totalment equipada, que permetrà
fer front a una àmplia gamma d’intervencions que no
requereixin ingrés hospitalari.

● Extraccions

● Consulta d’Especialitats
- Traumatologia i Ortopèdia
- Oftalmologia
- Dermatologia General i Pediàtrica
- Otorinolaringologia
- Unitat de Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica
- Unitat de Prevenció del Risc Cardiovascular
● Proves Especials
- Càmera no midriàtica (Retinografia)
● Cirurgia Ambulatòria
● Unitat de Rehabilitació
● Urgències (24 hores tot l’any)
● Diagnòstic per la Imatge
- Radiologia Simple i Contrastada
- Ecografia
- Mamografia Diagnòstica i de Cribratge

Hospital Lleuger de Cambrils - La teva salut, la nostra prioritat

