


_________ 

Centre Medicina Correctiva va iniciar la 

seva activitat a l’any 1969, i col·laborem 

amb la sanitat pública des de l’any 1975 

__________________ 

 



Disposem del Certificat de qualitat ISO 9001,  i 
els nostre mètode de treball esta basat en 
objectius i valoració dels resultats 



________________ 

Actualment disposem de 8 centres: Sabadell, Cerdanyola 

del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, 

Castellar del Vallès, Palau Solità i Plegamans, i Santa 

Perpètua de Mogoda. 

_____________________________ 



___________ 

Som un equip multidisciplinar, format per metges 

rehabilitadors, fisioterapeutes, osteòpates, 

logopedes, terapeutes ocupacionals, infermeres, i 

auxiliars sanitàries i administratives, que fem grup 

per ajudar a l’usuari a millorar el grau 

d’independència funcional i d’adaptació a l’entorn, 

i a millorar la seva qualitat  de vida 

_________________________ 

 



CONSULTES MÈDIQUES 
 

Rehabilitació 

Medicina esportiva 

Urodinàmies/ Fluxometries 

Cirurgia plàstica i reparadora 

Coloproctologia 

Nutrició 

 

 

 



DINÀMIC SALUT ESPORTIVA 
Proves d’esforç 

Revisions mèdiques 

Ecografies 

Fisioteràpia 

Massatges/ Teràpies manuals 

Power Plate 

Embenats ( kinesiotapping, tapping) 

Estudi biomecànic del peu  

Nutrició esportiva 



____ 
Què fem? 

 REHABILITACIÓ 
 

Fisioteràpia 

Fisioteràpia domiciliària 

Mecanoteràpia 

Termoteràpia 

Electroteràpia/ Diatèrmia 

Crioteràpia 

Sonoteràpia 

Magnetoteràpia 

Laserteràpia 

Tècniques de relaxació 

Gimnàstica específica (escola d’esquerra, grups d’espatlla…) 

Logopèdia 

Fisioteràpia uroginecològica 



____________ 

El nostre servei de rehabilitació té com a objectiu la 

prevenció, el diagnòstic i el tractament, dels usuaris que 

presenten una patologia candidata a ser atesa pel 

servei de rehabilitació i/o logopèdia, ambulatòria i/o 

domiciliària 

______________________  

 



Els fisioterapeutes i logopedes que es desplacen 
als domicilis treballen amb suport informàtic via 
smartphone, en disposar de programa de gestió 

de pacients, tant per Android com per IOS 

També es disposa d’aparatatge d’electroteràpia i 
logopèdia portàtils, per poder fer una 

assistència el més completa possible a nivell 
domiciliari 

___________________ 

 



 

Juntament amb el hospital Tauli hem creat un 
programa que li diem de FAST TRACK  per  tots 

els  pacients intervinguts a l’hospital amb 
pròtesi de maluc i de genoll 

_____________ 

 



_____________ 

 

El pacients amb malalties neurodegeneratives,  
ELA, son pacients que tenen tractament 
continuat i seguiment amb el equip de 

rehabilitació de Tauli. Dra. Fernanda Caballero 

 



Amb els pacients de pneumologia per exemple 
els de Fibrosi Quística també tenim un circuit 
amb l’equip de Pneumologia del hospital Tauli 

Dra. Bosque i la Dra. Concepció Montón per fer 
rehabilitació quan estan amb la unitat de 

hospitalització domiciliaria UHD 

 

 



També hem realitzat grups de treball amb 
atenció primària, rehabilitació de Tauli i centres 

de rehabilitació per consensuar protocols 
conjunts sobre la lumbàlgia, espatlla, etc... 

___________________ 

 



NUTRICIÓ 

Dietes convencionals personalitzades 

Dietes proteiques (Pronokal) 



TÈCNIQUES DE MASSOTERÀPIA 

 
Quiromassatge 

Reflexologia podal 

Massatge anti-estrés 

Massatge circulatori- Massatge reductor 

Drenatge limfàtic 



TERÀPIES ALTERNATIVES 
 

Homeopatia/ Naturopatia 

Osteopatia 

Acupuntura/ Acup. Neuromuscular/ Electroacupuntura 

 





ESCOLA MATERNAL 
 

Pre i post part 

Massatge infantil 

Rehabilitació sòl pelvià ( incontinència urinària) 



__________ 

Altres serveis 

 • Serveis Privats 

 

• Entitats Asseguradores 

 

• Centre  reconegut per UNESPA per a la 

rehabilitació de les lesions produïdes pels 

accidents de trànsit. 

 


