L'Hospital de nens i dones
de referència a Catalunya
Assistència, recerca, docència i innovació
al servei del pacient d’avui i del demà

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.
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300.000 pacients l'any
9.000 intervencions
56.000 urgències ateses
6 sales de part
2.800 parts
1 unitat de neonatologia
acreditada per a la formació
NIDCAP

50 anys sent referents
Entre les fites més destacades dels
50 anys d'història del centre hi ha la
realització del primer trasplantament
pediàtric de ronyó de l'Estat, l'any 1981,
i el primer de fetge, l'any 1985. És l'únic
hospital de Catalunya que ofereix tots
els programes de trasplantament a
pacients menors de 18 anys. Cada any
se'n fan més de 2.000.
Som
un
centre
capacitat
per
tractar malalties cròniques d'alta
complexitat des d'un abordatge
multidisciplinari. Per això som el centre
que més casos d'oncologia infantil tracta
a l'Estat i és pioner al trasplantament
hematopoiètic, amb més de 1.200 de
realitzats.

L'atenció més completa a la dona i el nen
L'Hospital MaternoInfantil Vall d'Hebron és
un dels centres amb més capacitat de resolució
de processos pediàtrics complexos a Catalunya
i l'estat espanyol. Estem especialitzats i som
referents en àmbits com:
●

Assistència pediàtrica

●

Obstetrícia

●

Ginecologia

●

Oncologia

●

Cardiopaties congènites

●

Neonatologia

●

Cirurgia fetal

●

Intervenció pulmonar

Innovem i humanitzem per la teva salut i benestar
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.

Més de 11.000 hores de voluntariat dedicats a
arrencar somriures dels infants
95 entitats col·laboradores han fet donacions
aquest últim any

"Sempre,
el pacient primer"

Fem recerca per millorar la medicina del futur

10 grups de
recerca
34 línies
dedicats a la recerca
en malalties de la
dona i els nens

El gran objectiu dels centres de recerca
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.

Més de 100 residents l'any
Vall d'Hebron és un hospital universitari i fa més de 40 anys que forma
especialistes, en medicina i infermeria. L'any 2016, l'Hospital MaternoInfantil
va formar 105 metges i infermers residents, propis de l'Hospital, en
7 especialitats.
Als quals se'ls hi ha de sumar 52
professionals que van realitzar
estades formatives. Aquest
últim és un model habitual
per a professionals que volen
aprofundir en l'especialitat
al costat dels millors en el
camp. A l'hospital també s'hi
desenvolupen 8 màsters i un
postgrau.
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La suma del talent al servei dels pacients
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