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Es tracta d'un institut dedicat a donar resposta a les
necessitats i expectatives de salut de la dona en totes
les seves etapes vitals, per tal que se senti
acompanyada en totes elles amb el compromís de la
millor qualitat de servei possible, proporcionada per
uns professionals que actualitzen els seus
coneixements i la seva excel·lència clínica.

DONAI NECESSITATS INDIVIDUALS

1.-

2.-

3.-

L'Institut s'ha dividit en tres grans àrees:
Consultes externes.
Sala de parts i urgències.
Planta d'hospitalització.

En una primera fase, es comparteixen recursos amb
l'hospital per incloure'ls més endavant a l'Institut
(quiròfan, administració, etcètera).

L'oferta de serveis de l'Institut és la següent:

R e v i s i o n s g i n e c o l ò g i q u e s p r e v e n t i v e s ,
diagnòstiques i terapèutiques.
Displàsia genital.
Menopausa.
Patologia del sòl pelvià.
Oncologia ginecològica.
Ecografia ginecològica (diagnòstica i punció de
masses pelvianes).
Histeroscòpies diagnostiques i terapèutiques.
Patologia ginecològica quirúrgica no tumoral.

L'institut de la dona

Cirurgia estètica i reparadora.
Laparoscòpia diagnòstica y terapèutica.
Dolor.
Planificació familiar.

EMBARÀS SALUDABLE

ATENCIÓAL'ADOLESCENT

MALALTIES DE LAMAMA

Fertilitat. Reproducció i esterilitat.
Control obstètric d'embarassades de baix y alt risc.
Monitoratge de l'embaràs.
Proves diagnòstiques prenatals (biòpsies de còrion,
amniocentesi, funiculocentesi, i ecografies
obstètriques d'alta resolució, morfològiques i en 4 D).
Assistència al part (inducció, dilatació, parts i
cesàries).
Raspaments terapèutics i per a avortament.
Consell genètic.
Atenció docent prepart i de preparació al part.
Atenció docent postpart i atenció de la dona i el nen
en la lactància.

Sexualitat.
Trastorns de la conducta alimentària.
Obesitat.
Alteracions del comportament.
Addiccions i hàbits tòxics.

Patologia no quirúrgica de la mama.
Patologia quirúrgica de la mama.

És previst que, a partir del mes de març, es vagin
introduint millores a l'Institut que ens permetin comptar,
el 2011, amb un Institut de la Dona plenament
desenvolupat.
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Mirant al futur

El Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de Capio Hospital General de Catalunya ha observat, en aquests últims cinc
anys, un important creixement. Per això, des de la direcció de l'hospital se'ns va oferir la possibilitat de gestionar
aquest servei d'una manera més directa, ràpida i fàcil.

Així doncs, vam decidir crear l'INSTITUT DE LA DONA per prestar una atenció integral a les pacients, tal com
desitjàvem, comptant amb una gestió que pogués interactuar amb els professionals que són més a prop de les
pacients.


