
Descobreix Vall d’Hebron 
Barcelona Hospital Campus 

Assistència, recerca, docència i innovació
al servei del pacient d’avui i del demà



Oferim assistència sanitària de primer nivell 
en  gairebé totes les especialitats mèdiques i 
quirúrgiques, centrats sempre en la cura del pacient.

El contacte permanent amb el pacient ens inspira a 
impulsar la recerca biomèdica i la innovació en els 
diagnòstics i tractaments mèdics.

Tenim una àmplia oferta docent, que t’acompanya en 
totes les etapes formatives. Més de 750 estudiants fan 
pràctiques a l’Hospital cada any, tenim més de 600 
residents estables i rebem professionals de més de 28 
nacionalitats.

Promovem la innovació a tots els nivells. Des de 
la pràctica, identifiquem necessitats des d’una 
visió  polièdrica  de la salut i la transferència 
multidisciplinària de coneixement i experiències. 
Des de la recerca, com a motor per  incorporar nous 
tractaments i mètodes diagnòstics.

Assistència 

Recerca

Docència

Innovació

Excel·lència

El Campus és la suma de quatre institucions excel·lents en l’àmbit biosanitari, 
cadascuna especialitzada en un camp d’expertesa, amb professionals de 
prestigi i reconeixement internacional. Aspirem a ser reconeguts pels ciutadans, 
els professionals i l’entorn com una organització innovadora en totes les 
línies d’activitat, que destaca per la qualitat de les seves actuacions, que 
genera i amplia el coneixement útil i que contribueix al progrés sostenible 
del sistema sanitari.



Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus

El  Vall  d’Hebron  Barcelona  Hospital  Campus  és  un  parc  sanitari  de  referència  
mundial on assistència, recerca, docència i innovació es donen la mà. 

Som la suma de 4 institucions:  l’Hospital  Universitari  Vall  d’Hebron,  el  Vall  
d’Hebron Institut  de  Recerca  (VHIR),  el  Vall  d’Hebron  Institut  d’Oncologia  
(VHIO)  i  el  Centre  d’Esclerosi Múltiple  de  Catalunya  (CEMCAT),  que  
treballem  plegades  amb  el  mateix  esperit pioner  i  amb un objectiu comú: 
millorar la salut i el benestar de les persones. 

Sigui quina sigui la malaltia disposem d’unitats especialitzades amb 
professionals de primera línia preparats per tractar els casos més complexos 
en totes les etapes de la vida, des d’abans de néixer fins a la vellesa.

Així contribuïm a la societat com millor ho sabem fer, posant al servei dels 
pacients d’avui i del demà la suma del nostre talent.  

9.000
professionals

80
grups de recerca

2.000
investigadors

1.200.000
pacients l’any

22
edificis

Formació en 47 especialitats 
i recerca biomèdica 

1.100 publicacions 
cientifiques

900 assaigs 
clínics actius

(Dades 2016)



32.338 intervencions 
quirúrgiques

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron 
és la suma de tres hospitals: el 
General, el MaternoInfantil i  el 
de Traumatologia, Rehabilitació i 
Cremats. És el complex més gran 
de Catalunya i un dels més grans 
de l’Estat espanyol. Donem servei 
assistencial des del naixement fins 
a la vellesa.

Hospital Universitari Vall d’Hebron

L’Hospital MaternoInfantil Vall 
d'Hebron és un dels centres amb 
més capacitat de resolució de 
processos pediàtrics complexos 
de Catalunya i l'Estat espanyol. 
Estem especialitzats en 
assistència pediàtrica, obstètrica 
i ginecolòica i som referents en 
oncologia, cardiopaties congènites, 
neonatologia, cirugia fetal i 
intervenció pulmonar.

62,653 altes hospitalàries

209,576 urgències ateses

466 consultoris

Vall d’Hebron Institut de Recerca 

El gran objectiu del VHIR  és 
identificar i aplicar noves  solucions  
als  problemes  de  salut  de  la societat, 
amb  visió i veu internacional. Amb 
la finalitat  de  generar  una  recerca  
disruptiva  i basada en la curiositat i 
la imaginació, sorgida directament 
dels problemes de salut del nostre 
dia a dia a l’Hospital. Creem, innovem 
i transferim el coneixement de la 
nostra investigació a la societat.

3.022 naixements

300.000 pacients a 
l'Hospital Maternoinfantil

4,328 Factor d' impacte

1.500 investigadors

57 grups de recerca

436 trasplantaments



Al   VHIO,   metges   i   científics   s’uneixen   en   equips   multidisciplinaris   amb   
l’objectiu   de proporcionar millores en l’àmbit de les malalties oncològiques, 
i traduir els descobriments en beneficis  clínics.  Agrupa  més   de   200  
investigadors  i  personal  assistencial dedicats   a  la  comprensió de la biologia 
del càncer en les persones, de manera integral, des de la biologia i genètica 
molecular fins al tractament.

Vall d'Hebron Institut d'Oncologia

4 programes principals de recerca preclínica, 
translacional, clínica i core technologies

10,96 Factor d'impacte

Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya

El  Cemcat és  un  centre de  referència  
en  el diagnòstic  i  tractament  integral  
de  la  malaltia,  la  recerca  de  nous  
fàrmacs  i  la  formació especialitzada  
de  professionals. Compta  amb  un  
equip  multidisciplinar  de  70  persones: 
neuròlegs, investigadors,  neuropsicòlegs, 
infermers,  fisioterapeutes,  auxiliars,  
terapeuta ocupacional i treballadora 
social.  

3.000 Pacients

20 assajos clínics 



La suma del talent al servei dels pacients 

#VHambTu

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus
Passeig Vall d’Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
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