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Clients? Persones

93 237 11 22Passeig de Gràcia 121 (Jardinets de Gràcia)  
08008 Barcelona 

Proximitat
Cuidem les persones que 
confien en nosaltres

Com a empresa familiar, a Clínicum ens hem preocupat per 

la salut dels nostres assegurats des de 1949 i al mateix temps 

hem garantit la màxima qualitat gràcies a la feina dels millors 

especialistes i al nostre constant compromís amb la innovació 

en cobertures. 

A Clínicum trobaràs molt més que una assegurança de salut.

Clínicum. Clients? Persones

La nostra prioritat és acompanyar-te 
sempre, per garantir-te el tractament més 
adequat en cada cas.

Només tu pots rescindir el contracte. 
Nosaltres no ho podem fer, ni per edat ni 
per despesa. Tens el nostre compromís per 
escrit (art. 10 CG). 

Tindràs els màxims avantatges 

 Accés a descomptes per nombre de 
persones, forma de pagament i antiguitat

 Drets immediats si provens d’una altra 
companyia

Agilitat i eficiència sense burocràcies. 
Realitza els tràmits i autoritzacions  

com et sigui més còmode

UNA ASSEGURANÇA A LA TEVA MIDA
Perquè cada persona és un món, t’oferim un ampli ventall de modalitats, amb copagament i 
sense, i descomptes per nombre de persones, forma de pagament i antiguitat. Escull la que 
millor s’ajusti a tu.

AMB CLÍNICUM PRÈMIUM  
TINDRÀS LA COBERTURA MÉS COMPLETA

  Medicina general i pediatria

  Totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques

  Reembors en ginecologia i pediatria

  Tractaments, mitjans de diagnòstic i programes de medicina 
preventiva

  Hospitalització mèdica, quirúrgica, psiquiàtrica i UCI

  Unitat d’Atenció a la Dona

  Reproducció assistida i planificació familiar

  Medicina natural

  Cobertura dental

UNA ASSEGURANÇA MÈDICA  

QUE ES PREOCUPA PER TU?

La meva història ho demostra.

Després de tenir tres fills fantàstics a Clínicum, 
un dia va arribar la mala notícia: m’havia de 
sotmetre a una mastectomia. Mamografia, TAC, 
ressonància, visites al metge... En una situació 
així val més estar ben coberta. Llavors vaig 
descobrir el valor de comptar amb la meva 
assegurança mèdica Clínicum. Simplement 
em van aconsellar que em centrés en mi i no 
m’amoïnés de res més. I així ho vaig fer. En 
moments tan delicats, emociona sentir-se tan 
protegida. 

No ho oblidaré mai.

L’asseguradora 
més propera  
a tu 

Experiència
70 anys dedicats a la salut
4 generacions ens avalen

Simplicitat
Facilitar el que aparentment és complicat també és tasca nostra

Alta qualitat assistencial. Posem a la teva 
disposició els millors especialistes i les 
cobertures més innovadores per oferir-te el 
millor servei:

 Acurat quadre mèdic i hospitalari

 Atenció permanent d’urgències  
(a Espanya i a l’estranger)

 Mitjans de diagnòstic avançats

 Líders a l’avantguarda de noves 
cobertures en medicina natural

 Unitat d’Atenció a la Dona

La història d’Emanuela K.
Assegurada a Clínicum des de 1996

CLÍNICUM TOTAL
Un pla complet per cobrir totes les necessitats de la família. Inclou tot allò que necessites per tenir 
cura de la teva família. Per això posem a la teva disposició un gran ventall d’especialitats, tractaments 
i programes de medicina preventiva i ens adaptem als nous temps amb serveis com la dietètica, la 
logopèdia, el làser en cirurgia urològica (làser verd), etc. 

CLÍNICUM FAMILY
L’assegurança que s’adapta a qualsevol economia familiar. Una pòlissa completa amb visites, proves, 
tractaments, intervencions, hospitalització i urgències. Tots els avantatges de les cobertures més 
innovadores del mercat al teu abast.

AMB HOSPITALITZACIÓ

SENSE HOSPITALITZACIÓ

CLÍNICUM PRÒXIMA
Accés a especialistes sense cues ni llistes d’espera: medicina general, pediatria, especialistes, 
proves diagnòstiques, tractaments i urgències (ambulatòries, domiciliàries i en viatge per Espanya o 
l’estranger). Gaudeix de cobertures úniques com la medicina natural i la Unitat de Lactància del nostre 
centre mèdic.

CLÍNICUM EASY
Medicina privada a l’abast de tothom a un preu molt assequible: medicina general, pediatria, 
especialistes, proves diagnòstiques, tractaments i urgències ambulatòries. 
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93 237 11 22

En persona: 
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Passeig de Gràcia
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A QUINS SERVEIS POTS ACCEDIR?

A domicili i en consulta o en centres permanents:

•  Medicina general, pediatria i infermeria

•  Urgències

•  Ajuda domiciliària

•  Seguiment de pacients crònics

•  Extraccions de sang

•  Electrocardiogrames

Al Centre Mèdic Clínicum:

•  Unitat de Lactància

•  Acupuntura

•  Homeopatia

•  Quiromassatge

•  Reflexoteràpia

•  Mesoteràpia del dolor

Urgències a Espanya  
i a l’estranger

Atenció mèdica 
telefònica

Els 365 dies de l’any les 24 hores

MEDICINA PRIMÀRIA MEDICINA NATURAL

•  Diagnòstic precoç de càncer:
  mama, endometri i cèrvix
  pròstata

•  Valoració de risc cardiovascular

•  Revisió optomètrica anual

•  Revisió auditiva

•  Prova auditiva neonatal (otoemissions acústiques)

•  Vacunació pediàtrica

•  Control de medicina general

•  Educació maternal: gimnàstica prepart i postpart

•  Atenció a la menopausa

•  Rehabilitació funcional de sòl pelvià

•  Atenció sanitària postpart personalitzada

•  Revisions ginecològiques

PROGRAMES DE MEDICINA 
PREVENTIVA

UNITAT D’ATENCIÓ  
A LA DONA

•  Reproducció assistida

  Estudi i diagnòstic d’esterilitat de la parella

  Inseminació artificial

  Fecundació in vitro

•  Planificació familiar

  Implantació DIU

  Vasectomia

  Lligadura de trompes

REPRODUCCIÓ ASSISTIDA I PLANIFICACIÓ FAMILIAR

•  Mèdica i quirúrgica amb medicació en habitació 
individual amb llit per a l’acompanyant

•  Pediàtrica amb medicació en habitació individual, 
llit i tres dies de dietes per a l’acompanyant. Inclou 
també:

  Prematurs 

  Incubadora 

  Neonatologia i UCI neonatal

•  Psiquiàtrica amb medicació en habitació individual

•  Unitat de cures intensives i unitat coronària, tant 
mèdica com quirúrgica, amb medicació

HOSPITALITZACIÓ

•  Assistent social

•  Contrastos

•  Diagnòstic d’esterilitat i infertilitat

•  Assistència sanitària derivada d’accidents laborals, 
professionals i els emparats per l’assegurança 
obligatòria d’automòbils

•  Programa de diagnòstic ràpid i assessorament 
mèdic per a malalties greus

•  Protecció a la família

•  Pròtesis capil·lars després de processos oncològics

•  Pròtesis internes i/o material d’osteosíntesi

•  Lent intraocular (LIO) monofocal o bifocal

•  Reconstrucció de mama per malaltia, incloses la 
pròtesi i la simetrització (postcirurgia oncològica)

•  Segona opinió de diagnòstic

•  Dependència i orientació social per a majors 
dependents

•  Unitat de deshabituació del tabaquisme

•  Cercle Clínicum Sènior

SERVEIS COMPLEMENTARIS

CLUB CLÍNICUM  
Al servei de la teva salut

A Clínicum anem molt més enllà per tenir cura de tu, i sempre hem buscat com oferir els serveis 
relacionats amb la salut que una assegurança no pot cobrir. Amb el Club Clínicum gaudiràs de 
descomptes preferents en diferents serveis complementaris per a la cura de la salut:

•  Anàlisis genètiques

•  Centres auditius

•  Centres termals i balnearis

•  Certificats mèdics

•  Cirurgia estètica

•  Cirurgia refractiva   

oftalmològica

•  Conservació de les cèl·lules 

mare del cordó umbilical

•  Dermatologia estètica

•  Dietètica i nutrició

•  Fitness salut

•  Ioga i taitxí

•  Medicina estètica

•  Òptica

•  Ortopèdia

•  Osteopatia

•  Parafarmàcia

•  Quiromassatge

•  Quiropòdia 

•  Quiropràctica

•  Reflexoteràpia

•  Reproducció assistida i 

infertilitat

•   Revisions esportives

•  Serveis d’assistència a 

majors i dependents

•  Sexologia

•  Test genètic per a la 

detecció precoç del sexe 

fetal

•  Trasplantament capil·lar

•  Unitat antiestrès

QUÈ TENS COBERT?

ESPECIALITATS MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES

•  Al·lergologia 
•  Anatomia patològica
•  Anestesiologia i reanimació
•  Angiologia i cirurgia vascular
•  Aparell digestiu i 

coloproctologia 
•  Aparell respiratori-pneumologia
•  Cardiologia 
•  Cirurgia cardiovascular
•  Cardiologia intervencionista-

hemodinàmica 
•  Cirurgia general i digestiva
•  Cirurgia pediàtrica
•  Cirurgia maxil·lofacial 

•  Cirurgia plàstica i reparadora
•  Cirurgia toràcica
•  Clínica del dolor
•  Dermatologia
•  Endocrinologia, nutrició  

i servei de dietètica
•  Geriatria
•  Ginecologia, obstetrícia i 

llevadora
•  Hematologia
•  Medicina interna
•  Medicina nuclear
•  Nefrologia
•  Neurocirurgia central i perifèrica

•  Neurofisiologia clínica

•  Neurologia

•  Odontologia

•  Oftalmologia

•  Oncologia mèdica

•  Otorrinolaringologia

•  Pediatria

•  Podologia (quiropòdia)

•  Psicologia

•  Psiquiatria i neuropsiquiatria

•  Reumatologia

•  Traumatologia i ortopèdia

•  Urologia

En negreta especialitats infantils també disponibles
Lliure elecció de facultatiu en ginecologia i pediatria amb l’opció de reembors

TRACTAMENTS

•  Aerosols i ventiloteràpia

•  Angioplàstia coronària i  
 valvuloplàstia mitral, aòrtica i 

pulmonar

•  Electroestimulació del sòl pelvià

•  Esterilització tubària via 
histeroscòpica

•  Fisioteràpia i reeducació 

funcional

•  Fisioteràpia i rehabilitació 
postquirúrgica a domicili

•  Ingrés en hospital de dia per 
tractament quimioteràpic

•  Làser en cirurgia urològica

•  Làser en otorrinolaringologia

•  Làser proctològic

•  Làser YAG o ARGÓ

•  Litotrícia per litiasi renal

•  Logofoniatria

•  Logopèdia

•  Magnetoteràpia

•  Nutrició parenteral

•  Ortòptica

•  Oxigenoteràpia ambulatòria  

i a domicili

•  Qumioteràpia: cost de 
la medicació en règim 
d’hospitalització o hospital de dia

•  Radiofreqüència en otorrino, 
clínica del dolor i cirurgia vascular

•  Radioteràpia

•  Reproducció assistida

•  Sondatge lacrimal en consulta

•  Tractament amb ferro 
endovenós en hospital de dia  
en anèmies ferropèniques

•  Tractament del dolor

•  Tractaments locals amb 
àcid hialurònic només en 
intervencions quirúrgiques

•  Transfusions de sang

•  Vasectomia i lligadura de 
trompes

MITJANS DE DIAGNÒSTIC

•  Anàlisis clíniques, 
anatomopatològiques i 
biològiques

•  Amniocentesi

•  Angiografia digital

•  Broncoscòpia

•  Densitometria òssia

•  DMD (diagnòstic per 
multidetectors)

•  Ecografia

•  Ecografia mamària

•  Ecografia obstètrica 3D

•  Electrocardiograma a domicili

•  Electroencefalograma

•  Electrofisiologia  
mèdica

•  Electromiograma

•  Electroteràpia

•  Endoscòpia digestiva 
(colonoscòpia, 
fibrogastroscòpia)

•  Estudi de l’esterilitat  
i la infertilitat

•  Gammagrafia

•  Laparoscòpia

•  Mamografia i PAAF

•  PET (tomografia per emissió  
de positrons)

•  Polisomnografia

•  Radiologia (radioscòpia, 
radiografia, tomografia, 
ortopantomografia, urografia, 
cistografia, ventriculografia, 
arteriografia, etc.)

•  Ressonància magnètica nuclear 
(RMN)

•  Screening neonatal d’hipoacúsia

•  Tomografia computada (TC)

•  Triple screening

ON ET POTS VISITAR?

BARCELONA

•  Clínica Sagrada Família

•  Clínica Nostra Senyora del Remei

•  Clínica Corachán

•  Hospital El Pilar

•  Clínica Tres Torres

•  Centro Médico Delfos

•  Centro Médico Teknon

•  Institut Universitari Dexeus

•  Clínica Creu Blanca

•  Clínica Sant Jordi (Sant Andreu)

•  Hospital de Nens de Barcelona

•  Clínica Egarsat-Sant Honorat

•  Hospital Plató

•  Policlínica Barcelona

•  Hospital General de Catalunya (Sant Cugat del Vallès)

•  Mútua de Terrassa (Terrassa)

•  Hospital de Sant Celoni (Sant Celoni)

•  Clínica del Vallès (Sabadell)

•  Hospital de Sant Camil (Sant Pere de Ribes)

•  Hospital General de Vic (Vic)

•  Clínica Sant Josep (Vic)

•  Clínica de Vic (Vic)

•  Althaia – Clínica Sant Josep (Manresa)

•  Hospital de Sant Bernabé (Berga)

•  Hospital de Sant Joan de Déu (Martorell)

LLEIDA

•  Clínica Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (Lleida)

•  Hospital Montserrat Lleida (Lleida)

TARRAGONA

•  Clínica Monegal (Tarragona)

•  Servei Assistencial d’Amposta (Amposta)

•  Centre MQ Reus (Reus)

•  Policlínica Comarcal El Vendrell (El Vendrell)

•  Clínica Terres de l’Ebre (Tortosa)

GIRONA

•  Clínica Girona (Girona)

•  Clínica Bofill (Girona)

•  Clínica Quirúrgica Onyar (Girona)

•  Clínica Salus Infirmorum (Banyoles)

•  Clínica Santa Creu (Figueres)

•  Hospital Comarcal de Campdevànol (Campdevànol)

•  Hospital de Palamós (Palamós)

•  Hospital de Figueres (Figueres)

CENTRES D’INTERNAMENT CLÍNIC

CLÍNICUM PRÈMIUM 

Clínicum posa a la teva disposició un centre mèdic integral ubicat al cor de Barcelona. Fidels 
al nostre propòsit d’apropar-te la millor medicina, t’oferim una àmplia gamma de serveis a 
Passeig de Gràcia:

•  Tracte humà i proper en tot el que necessitis

•  Professionals mèdics de reconegut prestigi en la seva especialitat

•  Més de 30 especialitats mèdiques i serveis complementaris

•  Assistència immediata en medicina general i pediatria

•  Cita online

•  Horari continuat de dilluns a divendres de 7.30 h a 20.30 h 

CENTRE MÈDIC CLÍNICUM  
Per a nosaltres, tu ets el centre

Amb el servei de Videoconsulta Clínicum pots 
ser atès per un metge en cas d’urgència o en cas 
que no et puguis desplaçar a un centre d’atenció 
mèdica. Pots accedir fàcilment a través de l’app  
o de la web.

ESCULL ESPECIALISTAALLÀ ON VULGUIS

Accedeix al nostre acurat quadre mèdic i escull 
l’especialista que millor s’ajusti a les teves 
necessitats i preferències. I, si ho necessites, 
estudiem el teu cas i et guiem. 
www.clinicum.es/cuadro-medico/

•  Seguiment de l'embaràs:

   Amniocentesi i triple screening

   Ecografia 3D

•  Hospitalització obstètrica en habitació individual, 
llit i tres dies de dietes per a l'acompanyant:

   Assistència tocòleg i llevadora

   Anestèsia epidural o total

   Prova auditiva neonatal (otoemissions   
 acústiques)

   El nen queda totalment i automàticament   
 cobert des del moment de néixer

   Cobertes les malformacions congènites   
 durant la gestació o el part

EMBARÀS I PART
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A QUINS SERVEIS POTS ACCEDIR?

A domicili i en consulta o en centres permanents:

•  Medicina general, pediatria i infermeria

•  Urgències

•  Ajuda domiciliària

•  Seguiment de pacients crònics

•  Extraccions de sang

•  Electrocardiogrames

Al Centre Mèdic Clínicum:

•  Unitat de Lactància

•  Acupuntura

•  Homeopatia

•  Quiromassatge

•  Reflexoteràpia

•  Mesoteràpia del dolor

Urgències a Espanya  
i a l’estranger

Atenció mèdica 
telefònica

Els 365 dies de l’any les 24 hores

MEDICINA PRIMÀRIA MEDICINA NATURAL

•  Diagnòstic precoç de càncer:
  mama, endometri i cèrvix
  pròstata

•  Valoració de risc cardiovascular

•  Revisió optomètrica anual

•  Revisió auditiva

•  Prova auditiva neonatal (otoemissions acústiques)

•  Vacunació pediàtrica

•  Control de medicina general

•  Educació maternal: gimnàstica prepart i postpart

•  Atenció a la menopausa

•  Rehabilitació funcional de sòl pelvià

•  Atenció sanitària postpart personalitzada

•  Revisions ginecològiques

PROGRAMES DE MEDICINA 
PREVENTIVA

UNITAT D’ATENCIÓ  
A LA DONA

•  Reproducció assistida

  Estudi i diagnòstic d’esterilitat de la parella

  Inseminació artificial

  Fecundació in vitro

•  Planificació familiar

  Implantació DIU

  Vasectomia

  Lligadura de trompes

REPRODUCCIÓ ASSISTIDA I PLANIFICACIÓ FAMILIAR

•  Mèdica i quirúrgica amb medicació en habitació 
individual amb llit per a l’acompanyant

•  Pediàtrica amb medicació en habitació individual, 
llit i tres dies de dietes per a l’acompanyant. Inclou 
també:

  Prematurs 

  Incubadora 

  Neonatologia i UCI neonatal

•  Psiquiàtrica amb medicació en habitació individual

•  Unitat de cures intensives i unitat coronària, tant 
mèdica com quirúrgica, amb medicació

HOSPITALITZACIÓ

•  Assistent social

•  Contrastos

•  Diagnòstic d’esterilitat i infertilitat

•  Assistència sanitària derivada d’accidents laborals, 
professionals i els emparats per l’assegurança 
obligatòria d’automòbils

•  Programa de diagnòstic ràpid i assessorament 
mèdic per a malalties greus

•  Protecció a la família

•  Pròtesis capil·lars després de processos oncològics

•  Pròtesis internes i/o material d’osteosíntesi

•  Lent intraocular (LIO) monofocal o bifocal

•  Reconstrucció de mama per malaltia, incloses la 
pròtesi i la simetrització (postcirurgia oncològica)

•  Segona opinió de diagnòstic

•  Dependència i orientació social per a majors 
dependents

•  Unitat de deshabituació del tabaquisme

•  Cercle Clínicum Sènior

SERVEIS COMPLEMENTARIS

CLUB CLÍNICUM  
Al servei de la teva salut

A Clínicum anem molt més enllà per tenir cura de tu, i sempre hem buscat com oferir els serveis 
relacionats amb la salut que una assegurança no pot cobrir. Amb el Club Clínicum gaudiràs de 
descomptes preferents en diferents serveis complementaris per a la cura de la salut:

•  Anàlisis genètiques

•  Centres auditius

•  Centres termals i balnearis

•  Certificats mèdics

•  Cirurgia estètica

•  Cirurgia refractiva   

oftalmològica

•  Conservació de les cèl·lules 

mare del cordó umbilical

•  Dermatologia estètica

•  Dietètica i nutrició

•  Fitness salut

•  Ioga i taitxí

•  Medicina estètica

•  Òptica

•  Ortopèdia

•  Osteopatia

•  Parafarmàcia

•  Quiromassatge

•  Quiropòdia 

•  Quiropràctica

•  Reflexoteràpia

•  Reproducció assistida i 

infertilitat

•   Revisions esportives

•  Serveis d’assistència a 

majors i dependents

•  Sexologia

•  Test genètic per a la 

detecció precoç del sexe 

fetal

•  Trasplantament capil·lar

•  Unitat antiestrès

QUÈ TENS COBERT?

ESPECIALITATS MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES

•  Al·lergologia 
•  Anatomia patològica
•  Anestesiologia i reanimació
•  Angiologia i cirurgia vascular
•  Aparell digestiu i 

coloproctologia 
•  Aparell respiratori-pneumologia
•  Cardiologia 
•  Cirurgia cardiovascular
•  Cardiologia intervencionista-

hemodinàmica 
•  Cirurgia general i digestiva
•  Cirurgia pediàtrica
•  Cirurgia maxil·lofacial 

•  Cirurgia plàstica i reparadora
•  Cirurgia toràcica
•  Clínica del dolor
•  Dermatologia
•  Endocrinologia, nutrició  

i servei de dietètica
•  Geriatria
•  Ginecologia, obstetrícia i 

llevadora
•  Hematologia
•  Medicina interna
•  Medicina nuclear
•  Nefrologia
•  Neurocirurgia central i perifèrica

•  Neurofisiologia clínica

•  Neurologia

•  Odontologia

•  Oftalmologia

•  Oncologia mèdica

•  Otorrinolaringologia

•  Pediatria

•  Podologia (quiropòdia)

•  Psicologia

•  Psiquiatria i neuropsiquiatria

•  Reumatologia

•  Traumatologia i ortopèdia

•  Urologia

En negreta especialitats infantils també disponibles
Lliure elecció de facultatiu en ginecologia i pediatria amb l’opció de reembors

TRACTAMENTS

•  Aerosols i ventiloteràpia

•  Angioplàstia coronària i  
 valvuloplàstia mitral, aòrtica i 

pulmonar

•  Electroestimulació del sòl pelvià

•  Esterilització tubària via 
histeroscòpica

•  Fisioteràpia i reeducació 

funcional

•  Fisioteràpia i rehabilitació 
postquirúrgica a domicili

•  Ingrés en hospital de dia per 
tractament quimioteràpic

•  Làser en cirurgia urològica

•  Làser en otorrinolaringologia

•  Làser proctològic

•  Làser YAG o ARGÓ

•  Litotrícia per litiasi renal

•  Logofoniatria

•  Logopèdia

•  Magnetoteràpia

•  Nutrició parenteral

•  Ortòptica

•  Oxigenoteràpia ambulatòria  

i a domicili

•  Qumioteràpia: cost de 
la medicació en règim 
d’hospitalització o hospital de dia

•  Radiofreqüència en otorrino, 
clínica del dolor i cirurgia vascular

•  Radioteràpia

•  Reproducció assistida

•  Sondatge lacrimal en consulta

•  Tractament amb ferro 
endovenós en hospital de dia  
en anèmies ferropèniques

•  Tractament del dolor

•  Tractaments locals amb 
àcid hialurònic només en 
intervencions quirúrgiques

•  Transfusions de sang

•  Vasectomia i lligadura de 
trompes

MITJANS DE DIAGNÒSTIC

•  Anàlisis clíniques, 
anatomopatològiques i 
biològiques

•  Amniocentesi

•  Angiografia digital

•  Broncoscòpia

•  Densitometria òssia

•  DMD (diagnòstic per 
multidetectors)

•  Ecografia

•  Ecografia mamària

•  Ecografia obstètrica 3D

•  Electrocardiograma a domicili

•  Electroencefalograma

•  Electrofisiologia  
mèdica

•  Electromiograma

•  Electroteràpia

•  Endoscòpia digestiva 
(colonoscòpia, 
fibrogastroscòpia)

•  Estudi de l’esterilitat  
i la infertilitat

•  Gammagrafia

•  Laparoscòpia

•  Mamografia i PAAF

•  PET (tomografia per emissió  
de positrons)

•  Polisomnografia

•  Radiologia (radioscòpia, 
radiografia, tomografia, 
ortopantomografia, urografia, 
cistografia, ventriculografia, 
arteriografia, etc.)

•  Ressonància magnètica nuclear 
(RMN)

•  Screening neonatal d’hipoacúsia

•  Tomografia computada (TC)

•  Triple screening

ON ET POTS VISITAR?

BARCELONA

•  Clínica Sagrada Família

•  Clínica Nostra Senyora del Remei

•  Clínica Corachán

•  Hospital El Pilar

•  Clínica Tres Torres

•  Centro Médico Delfos

•  Centro Médico Teknon

•  Institut Universitari Dexeus

•  Clínica Creu Blanca

•  Clínica Sant Jordi (Sant Andreu)

•  Hospital de Nens de Barcelona

•  Clínica Egarsat-Sant Honorat

•  Hospital Plató

•  Policlínica Barcelona

•  Hospital General de Catalunya (Sant Cugat del Vallès)

•  Mútua de Terrassa (Terrassa)

•  Hospital de Sant Celoni (Sant Celoni)

•  Clínica del Vallès (Sabadell)

•  Hospital de Sant Camil (Sant Pere de Ribes)

•  Hospital General de Vic (Vic)

•  Clínica Sant Josep (Vic)

•  Clínica de Vic (Vic)

•  Althaia – Clínica Sant Josep (Manresa)

•  Hospital de Sant Bernabé (Berga)

•  Hospital de Sant Joan de Déu (Martorell)

LLEIDA

•  Clínica Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (Lleida)

•  Hospital Montserrat Lleida (Lleida)

TARRAGONA

•  Clínica Monegal (Tarragona)

•  Servei Assistencial d’Amposta (Amposta)

•  Centre MQ Reus (Reus)

•  Policlínica Comarcal El Vendrell (El Vendrell)

•  Clínica Terres de l’Ebre (Tortosa)

GIRONA

•  Clínica Girona (Girona)

•  Clínica Bofill (Girona)

•  Clínica Quirúrgica Onyar (Girona)

•  Clínica Salus Infirmorum (Banyoles)

•  Clínica Santa Creu (Figueres)

•  Hospital Comarcal de Campdevànol (Campdevànol)

•  Hospital de Palamós (Palamós)

•  Hospital de Figueres (Figueres)

CENTRES D’INTERNAMENT CLÍNIC

CLÍNICUM PRÈMIUM 

Clínicum posa a la teva disposició un centre mèdic integral ubicat al cor de Barcelona. Fidels 
al nostre propòsit d’apropar-te la millor medicina, t’oferim una àmplia gamma de serveis a 
Passeig de Gràcia:

•  Tracte humà i proper en tot el que necessitis

•  Professionals mèdics de reconegut prestigi en la seva especialitat

•  Més de 30 especialitats mèdiques i serveis complementaris

•  Assistència immediata en medicina general i pediatria

•  Cita online

•  Horari continuat de dilluns a divendres de 7.30 h a 20.30 h 

CENTRE MÈDIC CLÍNICUM  
Per a nosaltres, tu ets el centre

Amb el servei de Videoconsulta Clínicum pots 
ser atès per un metge en cas d’urgència o en cas 
que no et puguis desplaçar a un centre d’atenció 
mèdica. Pots accedir fàcilment a través de l’app  
o de la web.

ESCULL ESPECIALISTAALLÀ ON VULGUIS

Accedeix al nostre acurat quadre mèdic i escull 
l’especialista que millor s’ajusti a les teves 
necessitats i preferències. I, si ho necessites, 
estudiem el teu cas i et guiem. 
www.clinicum.es/cuadro-medico/

•  Seguiment de l'embaràs:

   Amniocentesi i triple screening

   Ecografia 3D

•  Hospitalització obstètrica en habitació individual, 
llit i tres dies de dietes per a l'acompanyant:

   Assistència tocòleg i llevadora

   Anestèsia epidural o total

   Prova auditiva neonatal (otoemissions   
 acústiques)

   El nen queda totalment i automàticament   
 cobert des del moment de néixer

   Cobertes les malformacions congènites   
 durant la gestació o el part

EMBARÀS I PART
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A QUINS SERVEIS POTS ACCEDIR?

A domicili i en consulta o en centres permanents:

•  Medicina general, pediatria i infermeria

•  Urgències

•  Ajuda domiciliària

•  Seguiment de pacients crònics

•  Extraccions de sang

•  Electrocardiogrames

Al Centre Mèdic Clínicum:

•  Unitat de Lactància

•  Acupuntura

•  Homeopatia

•  Quiromassatge

•  Reflexoteràpia

•  Mesoteràpia del dolor

Urgències a Espanya  
i a l’estranger

Atenció mèdica 
telefònica

Els 365 dies de l’any les 24 hores

MEDICINA PRIMÀRIA MEDICINA NATURAL

•  Diagnòstic precoç de càncer:
  mama, endometri i cèrvix
  pròstata

•  Valoració de risc cardiovascular

•  Revisió optomètrica anual

•  Revisió auditiva

•  Prova auditiva neonatal (otoemissions acústiques)

•  Vacunació pediàtrica

•  Control de medicina general

•  Educació maternal: gimnàstica prepart i postpart

•  Atenció a la menopausa

•  Rehabilitació funcional de sòl pelvià

•  Atenció sanitària postpart personalitzada

•  Revisions ginecològiques

PROGRAMES DE MEDICINA 
PREVENTIVA

UNITAT D’ATENCIÓ  
A LA DONA

•  Reproducció assistida

  Estudi i diagnòstic d’esterilitat de la parella

  Inseminació artificial

  Fecundació in vitro

•  Planificació familiar

  Implantació DIU

  Vasectomia

  Lligadura de trompes

REPRODUCCIÓ ASSISTIDA I PLANIFICACIÓ FAMILIAR

•  Mèdica i quirúrgica amb medicació en habitació 
individual amb llit per a l’acompanyant

•  Pediàtrica amb medicació en habitació individual, 
llit i tres dies de dietes per a l’acompanyant. Inclou 
també:

  Prematurs 

  Incubadora 

  Neonatologia i UCI neonatal

•  Psiquiàtrica amb medicació en habitació individual

•  Unitat de cures intensives i unitat coronària, tant 
mèdica com quirúrgica, amb medicació

HOSPITALITZACIÓ

•  Assistent social

•  Contrastos

•  Diagnòstic d’esterilitat i infertilitat

•  Assistència sanitària derivada d’accidents laborals, 
professionals i els emparats per l’assegurança 
obligatòria d’automòbils

•  Programa de diagnòstic ràpid i assessorament 
mèdic per a malalties greus

•  Protecció a la família

•  Pròtesis capil·lars després de processos oncològics

•  Pròtesis internes i/o material d’osteosíntesi

•  Lent intraocular (LIO) monofocal o bifocal

•  Reconstrucció de mama per malaltia, incloses la 
pròtesi i la simetrització (postcirurgia oncològica)

•  Segona opinió de diagnòstic

•  Dependència i orientació social per a majors 
dependents

•  Unitat de deshabituació del tabaquisme

•  Cercle Clínicum Sènior

SERVEIS COMPLEMENTARIS

CLUB CLÍNICUM  
Al servei de la teva salut

A Clínicum anem molt més enllà per tenir cura de tu, i sempre hem buscat com oferir els serveis 
relacionats amb la salut que una assegurança no pot cobrir. Amb el Club Clínicum gaudiràs de 
descomptes preferents en diferents serveis complementaris per a la cura de la salut:

•  Anàlisis genètiques

•  Centres auditius

•  Centres termals i balnearis

•  Certificats mèdics

•  Cirurgia estètica

•  Cirurgia refractiva   

oftalmològica

•  Conservació de les cèl·lules 

mare del cordó umbilical

•  Dermatologia estètica

•  Dietètica i nutrició

•  Fitness salut

•  Ioga i taitxí

•  Medicina estètica

•  Òptica

•  Ortopèdia

•  Osteopatia

•  Parafarmàcia

•  Quiromassatge

•  Quiropòdia 

•  Quiropràctica

•  Reflexoteràpia

•  Reproducció assistida i 

infertilitat

•   Revisions esportives

•  Serveis d’assistència a 

majors i dependents

•  Sexologia

•  Test genètic per a la 

detecció precoç del sexe 

fetal

•  Trasplantament capil·lar

•  Unitat antiestrès

QUÈ TENS COBERT?

ESPECIALITATS MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES

•  Al·lergologia 
•  Anatomia patològica
•  Anestesiologia i reanimació
•  Angiologia i cirurgia vascular
•  Aparell digestiu i 

coloproctologia 
•  Aparell respiratori-pneumologia
•  Cardiologia 
•  Cirurgia cardiovascular
•  Cardiologia intervencionista-

hemodinàmica 
•  Cirurgia general i digestiva
•  Cirurgia pediàtrica
•  Cirurgia maxil·lofacial 

•  Cirurgia plàstica i reparadora
•  Cirurgia toràcica
•  Clínica del dolor
•  Dermatologia
•  Endocrinologia, nutrició  

i servei de dietètica
•  Geriatria
•  Ginecologia, obstetrícia i 

llevadora
•  Hematologia
•  Medicina interna
•  Medicina nuclear
•  Nefrologia
•  Neurocirurgia central i perifèrica

•  Neurofisiologia clínica

•  Neurologia

•  Odontologia

•  Oftalmologia

•  Oncologia mèdica

•  Otorrinolaringologia

•  Pediatria

•  Podologia (quiropòdia)

•  Psicologia

•  Psiquiatria i neuropsiquiatria

•  Reumatologia

•  Traumatologia i ortopèdia

•  Urologia

En negreta especialitats infantils també disponibles
Lliure elecció de facultatiu en ginecologia i pediatria amb l’opció de reembors

TRACTAMENTS

•  Aerosols i ventiloteràpia

•  Angioplàstia coronària i  
 valvuloplàstia mitral, aòrtica i 

pulmonar

•  Electroestimulació del sòl pelvià

•  Esterilització tubària via 
histeroscòpica

•  Fisioteràpia i reeducació 

funcional

•  Fisioteràpia i rehabilitació 
postquirúrgica a domicili

•  Ingrés en hospital de dia per 
tractament quimioteràpic

•  Làser en cirurgia urològica

•  Làser en otorrinolaringologia

•  Làser proctològic

•  Làser YAG o ARGÓ

•  Litotrícia per litiasi renal

•  Logofoniatria

•  Logopèdia

•  Magnetoteràpia

•  Nutrició parenteral

•  Ortòptica

•  Oxigenoteràpia ambulatòria  

i a domicili

•  Qumioteràpia: cost de 
la medicació en règim 
d’hospitalització o hospital de dia

•  Radiofreqüència en otorrino, 
clínica del dolor i cirurgia vascular

•  Radioteràpia

•  Reproducció assistida

•  Sondatge lacrimal en consulta

•  Tractament amb ferro 
endovenós en hospital de dia  
en anèmies ferropèniques

•  Tractament del dolor

•  Tractaments locals amb 
àcid hialurònic només en 
intervencions quirúrgiques

•  Transfusions de sang

•  Vasectomia i lligadura de 
trompes

MITJANS DE DIAGNÒSTIC

•  Anàlisis clíniques, 
anatomopatològiques i 
biològiques

•  Amniocentesi

•  Angiografia digital

•  Broncoscòpia

•  Densitometria òssia

•  DMD (diagnòstic per 
multidetectors)

•  Ecografia

•  Ecografia mamària

•  Ecografia obstètrica 3D

•  Electrocardiograma a domicili

•  Electroencefalograma

•  Electrofisiologia  
mèdica

•  Electromiograma

•  Electroteràpia

•  Endoscòpia digestiva 
(colonoscòpia, 
fibrogastroscòpia)

•  Estudi de l’esterilitat  
i la infertilitat

•  Gammagrafia

•  Laparoscòpia

•  Mamografia i PAAF

•  PET (tomografia per emissió  
de positrons)

•  Polisomnografia

•  Radiologia (radioscòpia, 
radiografia, tomografia, 
ortopantomografia, urografia, 
cistografia, ventriculografia, 
arteriografia, etc.)

•  Ressonància magnètica nuclear 
(RMN)

•  Screening neonatal d’hipoacúsia

•  Tomografia computada (TC)

•  Triple screening

ON ET POTS VISITAR?

BARCELONA

•  Clínica Sagrada Família

•  Clínica Nostra Senyora del Remei

•  Clínica Corachán

•  Hospital El Pilar

•  Clínica Tres Torres

•  Centro Médico Delfos

•  Centro Médico Teknon

•  Institut Universitari Dexeus

•  Clínica Creu Blanca

•  Clínica Sant Jordi (Sant Andreu)

•  Hospital de Nens de Barcelona

•  Clínica Egarsat-Sant Honorat

•  Hospital Plató

•  Policlínica Barcelona

•  Hospital General de Catalunya (Sant Cugat del Vallès)

•  Mútua de Terrassa (Terrassa)

•  Hospital de Sant Celoni (Sant Celoni)

•  Clínica del Vallès (Sabadell)

•  Hospital de Sant Camil (Sant Pere de Ribes)

•  Hospital General de Vic (Vic)

•  Clínica Sant Josep (Vic)

•  Clínica de Vic (Vic)

•  Althaia – Clínica Sant Josep (Manresa)

•  Hospital de Sant Bernabé (Berga)

•  Hospital de Sant Joan de Déu (Martorell)

LLEIDA

•  Clínica Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (Lleida)

•  Hospital Montserrat Lleida (Lleida)

TARRAGONA

•  Clínica Monegal (Tarragona)

•  Servei Assistencial d’Amposta (Amposta)

•  Centre MQ Reus (Reus)

•  Policlínica Comarcal El Vendrell (El Vendrell)

•  Clínica Terres de l’Ebre (Tortosa)

GIRONA

•  Clínica Girona (Girona)

•  Clínica Bofill (Girona)

•  Clínica Quirúrgica Onyar (Girona)

•  Clínica Salus Infirmorum (Banyoles)

•  Clínica Santa Creu (Figueres)

•  Hospital Comarcal de Campdevànol (Campdevànol)

•  Hospital de Palamós (Palamós)

•  Hospital de Figueres (Figueres)

CENTRES D’INTERNAMENT CLÍNIC

CLÍNICUM PRÈMIUM 

Clínicum posa a la teva disposició un centre mèdic integral ubicat al cor de Barcelona. Fidels 
al nostre propòsit d’apropar-te la millor medicina, t’oferim una àmplia gamma de serveis a 
Passeig de Gràcia:

•  Tracte humà i proper en tot el que necessitis

•  Professionals mèdics de reconegut prestigi en la seva especialitat

•  Més de 30 especialitats mèdiques i serveis complementaris

•  Assistència immediata en medicina general i pediatria

•  Cita online

•  Horari continuat de dilluns a divendres de 7.30 h a 20.30 h 

CENTRE MÈDIC CLÍNICUM  
Per a nosaltres, tu ets el centre

Amb el servei de Videoconsulta Clínicum pots 
ser atès per un metge en cas d’urgència o en cas 
que no et puguis desplaçar a un centre d’atenció 
mèdica. Pots accedir fàcilment a través de l’app  
o de la web.

ESCULL ESPECIALISTAALLÀ ON VULGUIS

Accedeix al nostre acurat quadre mèdic i escull 
l’especialista que millor s’ajusti a les teves 
necessitats i preferències. I, si ho necessites, 
estudiem el teu cas i et guiem. 
www.clinicum.es/cuadro-medico/

•  Seguiment de l'embaràs:

   Amniocentesi i triple screening

   Ecografia 3D

•  Hospitalització obstètrica en habitació individual, 
llit i tres dies de dietes per a l'acompanyant:

   Assistència tocòleg i llevadora

   Anestèsia epidural o total

   Prova auditiva neonatal (otoemissions   
 acústiques)

   El nen queda totalment i automàticament   
 cobert des del moment de néixer

   Cobertes les malformacions congènites   
 durant la gestació o el part

EMBARÀS I PART

FOLLETO_PREMIUM_CLINICUM_230118_CAT.indd   5-8 16/11/18   17:08



A QUINS SERVEIS POTS ACCEDIR?

A domicili i en consulta o en centres permanents:

•  Medicina general, pediatria i infermeria

•  Urgències

•  Ajuda domiciliària

•  Seguiment de pacients crònics

•  Extraccions de sang

•  Electrocardiogrames

Al Centre Mèdic Clínicum:

•  Unitat de Lactància

•  Acupuntura

•  Homeopatia

•  Quiromassatge

•  Reflexoteràpia

•  Mesoteràpia del dolor

Urgències a Espanya  
i a l’estranger

Atenció mèdica 
telefònica

Els 365 dies de l’any les 24 hores

MEDICINA PRIMÀRIA MEDICINA NATURAL

•  Diagnòstic precoç de càncer:
  mama, endometri i cèrvix
  pròstata

•  Valoració de risc cardiovascular

•  Revisió optomètrica anual

•  Revisió auditiva

•  Prova auditiva neonatal (otoemissions acústiques)

•  Vacunació pediàtrica

•  Control de medicina general

•  Educació maternal: gimnàstica prepart i postpart

•  Atenció a la menopausa

•  Rehabilitació funcional de sòl pelvià

•  Atenció sanitària postpart personalitzada

•  Revisions ginecològiques

PROGRAMES DE MEDICINA 
PREVENTIVA

UNITAT D’ATENCIÓ  
A LA DONA

•  Reproducció assistida

  Estudi i diagnòstic d’esterilitat de la parella

  Inseminació artificial

  Fecundació in vitro

•  Planificació familiar

  Implantació DIU

  Vasectomia

  Lligadura de trompes

REPRODUCCIÓ ASSISTIDA I PLANIFICACIÓ FAMILIAR

•  Mèdica i quirúrgica amb medicació en habitació 
individual amb llit per a l’acompanyant

•  Pediàtrica amb medicació en habitació individual, 
llit i tres dies de dietes per a l’acompanyant. Inclou 
també:

  Prematurs 

  Incubadora 

  Neonatologia i UCI neonatal

•  Psiquiàtrica amb medicació en habitació individual

•  Unitat de cures intensives i unitat coronària, tant 
mèdica com quirúrgica, amb medicació

HOSPITALITZACIÓ

•  Assistent social

•  Contrastos

•  Diagnòstic d’esterilitat i infertilitat

•  Assistència sanitària derivada d’accidents laborals, 
professionals i els emparats per l’assegurança 
obligatòria d’automòbils

•  Programa de diagnòstic ràpid i assessorament 
mèdic per a malalties greus

•  Protecció a la família

•  Pròtesis capil·lars després de processos oncològics

•  Pròtesis internes i/o material d’osteosíntesi

•  Lent intraocular (LIO) monofocal o bifocal

•  Reconstrucció de mama per malaltia, incloses la 
pròtesi i la simetrització (postcirurgia oncològica)

•  Segona opinió de diagnòstic

•  Dependència i orientació social per a majors 
dependents

•  Unitat de deshabituació del tabaquisme

•  Cercle Clínicum Sènior

SERVEIS COMPLEMENTARIS

CLUB CLÍNICUM  
Al servei de la teva salut

A Clínicum anem molt més enllà per tenir cura de tu, i sempre hem buscat com oferir els serveis 
relacionats amb la salut que una assegurança no pot cobrir. Amb el Club Clínicum gaudiràs de 
descomptes preferents en diferents serveis complementaris per a la cura de la salut:

•  Anàlisis genètiques

•  Centres auditius

•  Centres termals i balnearis

•  Certificats mèdics

•  Cirurgia estètica

•  Cirurgia refractiva   

oftalmològica

•  Conservació de les cèl·lules 

mare del cordó umbilical

•  Dermatologia estètica

•  Dietètica i nutrició

•  Fitness salut

•  Ioga i taitxí

•  Medicina estètica

•  Òptica

•  Ortopèdia

•  Osteopatia

•  Parafarmàcia

•  Quiromassatge

•  Quiropòdia 

•  Quiropràctica

•  Reflexoteràpia

•  Reproducció assistida i 

infertilitat

•   Revisions esportives

•  Serveis d’assistència a 

majors i dependents

•  Sexologia

•  Test genètic per a la 

detecció precoç del sexe 

fetal

•  Trasplantament capil·lar

•  Unitat antiestrès

QUÈ TENS COBERT?

ESPECIALITATS MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES

•  Al·lergologia 
•  Anatomia patològica
•  Anestesiologia i reanimació
•  Angiologia i cirurgia vascular
•  Aparell digestiu i 

coloproctologia 
•  Aparell respiratori-pneumologia
•  Cardiologia 
•  Cirurgia cardiovascular
•  Cardiologia intervencionista-

hemodinàmica 
•  Cirurgia general i digestiva
•  Cirurgia pediàtrica
•  Cirurgia maxil·lofacial 

•  Cirurgia plàstica i reparadora
•  Cirurgia toràcica
•  Clínica del dolor
•  Dermatologia
•  Endocrinologia, nutrició  

i servei de dietètica
•  Geriatria
•  Ginecologia, obstetrícia i 

llevadora
•  Hematologia
•  Medicina interna
•  Medicina nuclear
•  Nefrologia
•  Neurocirurgia central i perifèrica

•  Neurofisiologia clínica

•  Neurologia

•  Odontologia

•  Oftalmologia

•  Oncologia mèdica

•  Otorrinolaringologia

•  Pediatria

•  Podologia (quiropòdia)

•  Psicologia

•  Psiquiatria i neuropsiquiatria

•  Reumatologia

•  Traumatologia i ortopèdia

•  Urologia

En negreta especialitats infantils també disponibles
Lliure elecció de facultatiu en ginecologia i pediatria amb l’opció de reembors

TRACTAMENTS

•  Aerosols i ventiloteràpia

•  Angioplàstia coronària i  
 valvuloplàstia mitral, aòrtica i 

pulmonar

•  Electroestimulació del sòl pelvià

•  Esterilització tubària via 
histeroscòpica

•  Fisioteràpia i reeducació 

funcional

•  Fisioteràpia i rehabilitació 
postquirúrgica a domicili

•  Ingrés en hospital de dia per 
tractament quimioteràpic

•  Làser en cirurgia urològica

•  Làser en otorrinolaringologia

•  Làser proctològic

•  Làser YAG o ARGÓ

•  Litotrícia per litiasi renal

•  Logofoniatria

•  Logopèdia

•  Magnetoteràpia

•  Nutrició parenteral

•  Ortòptica

•  Oxigenoteràpia ambulatòria  

i a domicili

•  Qumioteràpia: cost de 
la medicació en règim 
d’hospitalització o hospital de dia

•  Radiofreqüència en otorrino, 
clínica del dolor i cirurgia vascular

•  Radioteràpia

•  Reproducció assistida

•  Sondatge lacrimal en consulta

•  Tractament amb ferro 
endovenós en hospital de dia  
en anèmies ferropèniques

•  Tractament del dolor

•  Tractaments locals amb 
àcid hialurònic només en 
intervencions quirúrgiques

•  Transfusions de sang

•  Vasectomia i lligadura de 
trompes

MITJANS DE DIAGNÒSTIC

•  Anàlisis clíniques, 
anatomopatològiques i 
biològiques

•  Amniocentesi

•  Angiografia digital

•  Broncoscòpia

•  Densitometria òssia

•  DMD (diagnòstic per 
multidetectors)

•  Ecografia

•  Ecografia mamària

•  Ecografia obstètrica 3D

•  Electrocardiograma a domicili

•  Electroencefalograma

•  Electrofisiologia  
mèdica

•  Electromiograma

•  Electroteràpia

•  Endoscòpia digestiva 
(colonoscòpia, 
fibrogastroscòpia)

•  Estudi de l’esterilitat  
i la infertilitat

•  Gammagrafia

•  Laparoscòpia

•  Mamografia i PAAF

•  PET (tomografia per emissió  
de positrons)

•  Polisomnografia

•  Radiologia (radioscòpia, 
radiografia, tomografia, 
ortopantomografia, urografia, 
cistografia, ventriculografia, 
arteriografia, etc.)

•  Ressonància magnètica nuclear 
(RMN)

•  Screening neonatal d’hipoacúsia

•  Tomografia computada (TC)

•  Triple screening

ON ET POTS VISITAR?

BARCELONA

•  Clínica Sagrada Família

•  Clínica Nostra Senyora del Remei

•  Clínica Corachán

•  Hospital El Pilar

•  Clínica Tres Torres

•  Centro Médico Delfos

•  Centro Médico Teknon

•  Institut Universitari Dexeus

•  Clínica Creu Blanca

•  Clínica Sant Jordi (Sant Andreu)

•  Hospital de Nens de Barcelona

•  Clínica Egarsat-Sant Honorat

•  Hospital Plató

•  Policlínica Barcelona

•  Hospital General de Catalunya (Sant Cugat del Vallès)

•  Mútua de Terrassa (Terrassa)

•  Hospital de Sant Celoni (Sant Celoni)

•  Clínica del Vallès (Sabadell)

•  Hospital de Sant Camil (Sant Pere de Ribes)

•  Hospital General de Vic (Vic)

•  Clínica Sant Josep (Vic)

•  Clínica de Vic (Vic)

•  Althaia – Clínica Sant Josep (Manresa)

•  Hospital de Sant Bernabé (Berga)

•  Hospital de Sant Joan de Déu (Martorell)

LLEIDA

•  Clínica Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (Lleida)

•  Hospital Montserrat Lleida (Lleida)

TARRAGONA

•  Clínica Monegal (Tarragona)

•  Servei Assistencial d’Amposta (Amposta)

•  Centre MQ Reus (Reus)

•  Policlínica Comarcal El Vendrell (El Vendrell)

•  Clínica Terres de l’Ebre (Tortosa)

GIRONA

•  Clínica Girona (Girona)

•  Clínica Bofill (Girona)

•  Clínica Quirúrgica Onyar (Girona)

•  Clínica Salus Infirmorum (Banyoles)

•  Clínica Santa Creu (Figueres)

•  Hospital Comarcal de Campdevànol (Campdevànol)

•  Hospital de Palamós (Palamós)

•  Hospital de Figueres (Figueres)

CENTRES D’INTERNAMENT CLÍNIC

CLÍNICUM PRÈMIUM 

Clínicum posa a la teva disposició un centre mèdic integral ubicat al cor de Barcelona. Fidels 
al nostre propòsit d’apropar-te la millor medicina, t’oferim una àmplia gamma de serveis a 
Passeig de Gràcia:

•  Tracte humà i proper en tot el que necessitis

•  Professionals mèdics de reconegut prestigi en la seva especialitat

•  Més de 30 especialitats mèdiques i serveis complementaris

•  Assistència immediata en medicina general i pediatria

•  Cita online

•  Horari continuat de dilluns a divendres de 7.30 h a 20.30 h 

CENTRE MÈDIC CLÍNICUM  
Per a nosaltres, tu ets el centre

Amb el servei de Videoconsulta Clínicum pots 
ser atès per un metge en cas d’urgència o en cas 
que no et puguis desplaçar a un centre d’atenció 
mèdica. Pots accedir fàcilment a través de l’app  
o de la web.

ESCULL ESPECIALISTAALLÀ ON VULGUIS

Accedeix al nostre acurat quadre mèdic i escull 
l’especialista que millor s’ajusti a les teves 
necessitats i preferències. I, si ho necessites, 
estudiem el teu cas i et guiem. 
www.clinicum.es/cuadro-medico/

•  Seguiment de l'embaràs:

   Amniocentesi i triple screening

   Ecografia 3D

•  Hospitalització obstètrica en habitació individual, 
llit i tres dies de dietes per a l'acompanyant:

   Assistència tocòleg i llevadora

   Anestèsia epidural o total

   Prova auditiva neonatal (otoemissions   
 acústiques)

   El nen queda totalment i automàticament   
 cobert des del moment de néixer

   Cobertes les malformacions congènites   
 durant la gestació o el part

EMBARÀS I PART

FOLLETO_PREMIUM_CLINICUM_230118_CAT.indd   5-8 16/11/18   17:08



CLÍNICUM PRÈMIUM 
PÒLISSA D’ASSISTÈNCIA MÈDICA I QUIRÚRGICA 

AMB COBERTURA DENTAL

Per als que no volen renunciar a res

Clients? Persones

www.clinicum.es
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Clients? Persones

93 237 11 22Passeig de Gràcia 121 (Jardinets de Gràcia)  
08008 Barcelona 

Proximitat
Cuidem les persones que 
confien en nosaltres

Com a empresa familiar, a Clínicum ens hem preocupat per 

la salut dels nostres assegurats des de 1949 i al mateix temps 

hem garantit la màxima qualitat gràcies a la feina dels millors 

especialistes i al nostre constant compromís amb la innovació 

en cobertures. 

A Clínicum trobaràs molt més que una assegurança de salut.

Clínicum. Clients? Persones

La nostra prioritat és acompanyar-te 
sempre, per garantir-te el tractament més 
adequat en cada cas.

Només tu pots rescindir el contracte. 
Nosaltres no ho podem fer, ni per edat ni 
per despesa. Tens el nostre compromís per 
escrit (art. 10 CG). 

Tindràs els màxims avantatges 

 Accés a descomptes per nombre de 
persones, forma de pagament i antiguitat

 Drets immediats si provens d’una altra 
companyia

Agilitat i eficiència sense burocràcies. 
Realitza els tràmits i autoritzacions  

com et sigui més còmode

UNA ASSEGURANÇA A LA TEVA MIDA
Perquè cada persona és un món, t’oferim un ampli ventall de modalitats, amb copagament i 
sense, i descomptes per nombre de persones, forma de pagament i antiguitat. Escull la que 
millor s’ajusti a tu.

AMB CLÍNICUM PRÈMIUM  
TINDRÀS LA COBERTURA MÉS COMPLETA

  Medicina general i pediatria

  Totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques

  Reembors en ginecologia i pediatria

  Tractaments, mitjans de diagnòstic i programes de medicina 
preventiva

  Hospitalització mèdica, quirúrgica, psiquiàtrica i UCI

  Unitat d’Atenció a la Dona

  Reproducció assistida i planificació familiar

  Medicina natural

  Cobertura dental

UNA ASSEGURANÇA MÈDICA  

QUE ES PREOCUPA PER TU?

La meva història ho demostra.

Després de tenir tres fills fantàstics a Clínicum, 
un dia va arribar la mala notícia: m’havia de 
sotmetre a una mastectomia. Mamografia, TAC, 
ressonància, visites al metge... En una situació 
així val més estar ben coberta. Llavors vaig 
descobrir el valor de comptar amb la meva 
assegurança mèdica Clínicum. Simplement 
em van aconsellar que em centrés en mi i no 
m’amoïnés de res més. I així ho vaig fer. En 
moments tan delicats, emociona sentir-se tan 
protegida. 

No ho oblidaré mai.

L’asseguradora 
més propera  
a tu 

Experiència
70 anys dedicats a la salut
4 generacions ens avalen

Simplicitat
Facilitar el que aparentment és complicat també és tasca nostra

Alta qualitat assistencial. Posem a la teva 
disposició els millors especialistes i les 
cobertures més innovadores per oferir-te el 
millor servei:

 Acurat quadre mèdic i hospitalari

 Atenció permanent d’urgències  
(a Espanya i a l’estranger)

 Mitjans de diagnòstic avançats

 Líders a l’avantguarda de noves 
cobertures en medicina natural

 Unitat d’Atenció a la Dona

La història d’Emanuela K.
Assegurada a Clínicum des de 1996

CLÍNICUM TOTAL
Un pla complet per cobrir totes les necessitats de la família. Inclou tot allò que necessites per tenir 
cura de la teva família. Per això posem a la teva disposició un gran ventall d’especialitats, tractaments 
i programes de medicina preventiva i ens adaptem als nous temps amb serveis com la dietètica, la 
logopèdia, el làser en cirurgia urològica (làser verd), etc. 

CLÍNICUM FAMILY
L’assegurança que s’adapta a qualsevol economia familiar. Una pòlissa completa amb visites, proves, 
tractaments, intervencions, hospitalització i urgències. Tots els avantatges de les cobertures més 
innovadores del mercat al teu abast.

AMB HOSPITALITZACIÓ

SENSE HOSPITALITZACIÓ

CLÍNICUM PRÒXIMA
Accés a especialistes sense cues ni llistes d’espera: medicina general, pediatria, especialistes, 
proves diagnòstiques, tractaments i urgències (ambulatòries, domiciliàries i en viatge per Espanya o 
l’estranger). Gaudeix de cobertures úniques com la medicina natural i la Unitat de Lactància del nostre 
centre mèdic.

CLÍNICUM EASY
Medicina privada a l’abast de tothom a un preu molt assequible: medicina general, pediatria, 
especialistes, proves diagnòstiques, tractaments i urgències ambulatòries. 
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Virtual: web, app o 
correu electrònic

Per telèfon: 
93 237 11 22

En persona: 
oficines a  
Passeig de Gràcia
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Assegurança de Salut 
 

Producte: Clínicum Premium 
 

Document d’informació sobre el producte d’assegurança 
Empresa: Clínicum Seguros S.A. 
N.º d’autorització: C-0225 

La finalitat d’aquest document és informar de les característiques d’aquesta modalitat d’assegurança de salut. No té valor 
contractual ni implica l’acceptació de cap risc per part de Clínicum. La informació contractual completa es facilita a la sol·licitud 
d’assegurança, les condicions generals, les particulars i les especials que s’entreguen al contractant de l’assegurança. 

 

En què consisteix aquesta assegurança? 

Clínicum Premium és una assegurança d’assistència sanitària amb cobertura dental. Permet la lliure elecció del metge o del centre 
al qual l’assegurat vol acudir dins del quadre mèdic concertat per Clínicum. La cobertura d’atenció mèdica de la pòlissa inclou medicina 
primària i visites especialistes, urgències, mitjans de diagnòstic, tractaments, hospitalitzacions i intervencions quirúrgiques. 

Aquesta assegurança disposa d'una modalitat amb copagament, que és una petita quantitat que l'assegurat ha d'abonar per 
determinats serveis mèdics que no necessitin d'hospitalització en clínica. La informació està indicada en les Condicions Particulars. 

Què s’assegura? 

Medicina primària: medicina general, pediatria i servei d’infermeria. 

Especialitats mèdiques i quirúrgiques: al·lergologia, aparell digestiu, aparell respiratori, cardiologia, cirurgia, clínica 
del dolor, dermatologia, endocrinologia, nutrició i dietètica, ginecologia i obstetrícia, oftalmologia, otorrinolaringologia, 
podologia, psicologia, psiquiatria, traumatologia, urologia, etc. 

Hospitalització: mèdica, pediàtrica, quirúrgica, obstètrica, UCI, psiquiàtrica i hospital de dia. 

Urgències en centres concertats, a domicili, ajuda domiciliaria i servei de videoconsulta. 

Assistència en viatge a l’estranger fins a 15.000 €. 

Mitjans de diagnòstic: anàlisis clíniques, amniocentesi, densitometria òssia, DMD (diagnòstic per multidetectors), 
ecografies, ecografia obstètrica 3D, PET (tomografia per emissió de positrons), radiologia general, ressonància 
magnètica nuclear (RMN), etc. 

Tractaments: electroestimulació del sòl pelvià, fisioteràpia i reeducació funcional, tractaments per làser, quimioteràpia, 
radioteràpia, reproducció assistida, tractament del dolor, etc. 

Pròtesis: capil·lars en processos oncològics, pròtesis internes i/o material d’osteosíntesi i lent intraocular (LIO). 

Reconstrucció de mama per malaltia, incloent-hi la pròtesi i la simetrització (post cirurgia oncològica). 

Medicina natural: acupuntura, homeopatia, quiromassatge, reflexoteràpia, massoteràpia del dolor, drenatge limfàtic. 

Cobertura Dental: serveis gratuïts, neteges de boca, educació bucal, fluoritzacions, estalvi familiar en visites i 
tractaments. 

Programes de medicina preventiva: càncer mama, endometri i cèrvix, pròstata, valoració de risc cardiovascular, etc. 

Reproducció assistida: estudi i diagnòstic d’esterilitat de la parella, inseminació artificial i fecundació in vitro.  

Planificació familiar: implantació del DIU, vasectomia i lligadura de trompes. 

Unitat d’atenció a la dona: educació maternal: gimnàstica prepart i postpart, atenció a la menopausa, etc. 

Reemborsament en ginecologia, obstetrícia i pediatria. 

Assistència sanitària derivada d’accidents laborals, professionals i els emparats per l’assegurança obligatòria 
d’automòbils. 

Assistència social, Protecció a la família i Segona opinió de diagnòstic. 

Club Clínicum: serveis exclusius de salut i benestar a preus preferents. 

El detall complet queda especificat en el Condicionat General, en l’Annex 1: Descripció i utilització dels Serveis 
Mèdics. 

Què no està assegurat? 

L’assistència sanitària per malalties, lesions o condicions de salut prèvies a la contractació de l’assegurança. 

Els fàrmacs i medicaments de qualsevol classe, excepte els que s’administrin al pacient mentre estigui hospitalitzat. 

Lesions produïdes per la pràctica professional de qualsevol esport o activitat. 

La cirurgia estètica i qualsevol tractament que tingui una finalitat estètica o cosmètica. 

Assistència sanitària per alcoholisme, drogoaddicció o autolesions. 

Les tècniques diagnòstiques i terapèutiques que no estiguin avalades per les Agències d’Avaluació de les Tecnologies 
Sanitàries. 

El detall complet de les cobertures excloses queda especificat en el Condicionat General, a l’Apartat 2: Exclusions. 



 
 

Quines són les meves obligacions? 

- Declarar en el qüestionari de salut previ a la contractació totes les circumstàncies conegudes que puguin influir en la 
valoració del risc segons el seu estat de salut. 

- Facilitar a l’asseguradora tota la informació necessària perquè pugui valorar el risc abans de formalitzar el contracte.  

- Comunicar qualsevol canvi en la informació proporcionada en la contractació durant la vigència del contracte.  

- Tornar el contracte signat i pagar la prima de l'assegurança juntament amb els copagaments (si heu optat per aquesta 
modalitat).  

- Comunicar a l'asseguradora els canvis de país de residència o de domicili a Espanya. 

- Abonar els imports de les franquícies dentals. 

Com puc rescindir el contracte? 

El contractant pot oposar-se a la renovació del contracte mitjançant  notificació escrita i signada a Clínicum, amb un termini 
mínim d’un mes abans de la data de finalització del contracte (31 de desembre). 

 

Com i quan s’han d’efectuar els pagaments? 

- El pagament de la pòlissa és anual, excepte que s’estableixi un fraccionament semestral, trimestral o mensual. 

- Els pagaments que es faran a través de domiciliació bancaria.  

- L'abonament dels imports de copagament (si heu optat per aquesta modalitat) es realitzarà a través del mateix compte 
bancari.  

- L’abonament de les franquícies dentals, detallats a les Condicions Particulars, es realitzarà directament en el centre o 
professional que realitzi la prestació. 

Quan comença i com finalitza el contracte? 

- El contracte s’inicia la data que consti en les condicions particulars, entra en vigor una vegada estiguin signades i pagat 
el primer rebut, i la seva durada serà fins al 31 de desembre d'aquell mateix any. 

- Es renova automàticament per anys naturals cada 1 de gener. 

- Clínicum es compromet des del primer dia, a no rescindir la pòlissa durant l’assistència de l’assegurat, ni seran motius 
d’anul·lació l’edat o la despesa sanitària de les persones assegurades. 

Empresa: Clínicum Seguros S.A. 
N.º de autorització: C-0225 

Assegurança de Salut 
 

Producte: Clínicum Premium 
 

Document d’informació sobre el producte d’assegurança 

Hi ha restriccions pel que fa a la cobertura? 

 Drets immediats: visites de medicina general, pediatria i especialistes, proves diagnòstiques no complexes, 
radiografies de tot l’esquelet, anàlisis simples, revisió ginecològica anual, reemborsament en pediatria i ginecologia, 
estudi i diagnòstic de la fertilitat, atenció mèdica telefònica 24 hores els 365 dies de l’any, urgències a desplaçats a 
Espanya i a l’estranger 24 hores els 365 dies de l’any, Urgències domiciliàries i intervencions quirúrgiques d’urgència 
vital. 

 Carències: per a poder accedir a alguna de les prestacions, haurà hagut de transcórrer, des de la contractació: 6 
mesos: proves no convencionals (TAC, PET, DMD, etc.) proves d’al·lèrgia, anàlisis complexos, 
fisioteràpia/rehabilitació, quiromassatge i reflexoteràpia, tractaments dermatològics, cordals, intervencions 
quirúrgiques, hospitalització mèdica i pediàtrica. 10 mesos: assistència a parts i 18 mesos: anàlisis cariotips. 

 En el cas d’urgències en l’estranger, cobertura màxima de 90 dies consecutius per cada viatge o desplaçament amb 
limitació de 15.000 € per a despeses mèdiques. Repatriació il·limitada. 

 En podologia i nutrició hi ha un límit de 12 sessions per any. 

 L’hospitalització psiquiàtrica està limitada a 60 dies anuals. 

 Reemborsament de despeses anuals en ginecologia fins a 300 € i en pediatria fins a 800 €. 

El detall complet de les carències queda especificat en el Condicionat General, en l’Apartat 4 i el de les limitacions 
en l’Annex 1: Descripció i utilització dels Serveis Mèdics. 

On estic cobert? 

- L’assistència sanitària es prestarà a través del quadre mèdic concertat per Clínicum.  

- En el cas de precisar assistència en viatge fora de la seva província de residència habitual, rebrà assistència mèdica i 
quirúrgica d’acord amb la totalitat dels serveis les condicions de la pòlissa. 

- En el cas de precisar assistència en viatge en l’estranger, s’estén a tot el món en desplaçaments continuats inferiors a 
90 dies per cada viatge o desplaçament, amb una limitació de 15.000 € per a despeses mèdiques sent la repatriació 
il·limitada. 
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