NOTA DE PREMSA
Reus, 22 de novembre de 2019

El nou Centre MQ Reus distribuirà l’activitat entre
les noves instal·lacions a l’Hospital Vell i les
actuals a l’edifici del carrer Gaudí
Els consells d’administració de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i el Centre MQ Reus
han donat avui el vistiplau a la formalització d’un nou contracte de lloguer de l’edifici del carrer
d’Antoni Gaudí per la qual cosa el nou Centre MQ Reus repartirà l’activitat entre les noves
instal·lacions a l’Hospital Vell, que properament s’estrenaran, i les actuals a l’edifici de l’antiga
Clínica Fàbregas. La signatura d’un nou contracte serà possible gràcies a l’entesa que hi ha
hagut entre el Centre MQ Reus i la propietat de l’edifici del carrer Gaudí, que també ha permès
arribar a un acord perquè ambdues parts desisteixin de tots els procediments judicials pendents.
Així doncs, de cara al 2020 l’activitat del nou Centre MQ Reus quedarà distribuïda de la manera
següent:
Noves instal·lacions a l’Hospital Vell
A les noves instal·lacions de l’Hospital Vell s’hi traslladarà tota l’activitat ambulatòria:
•

Urgències (que passarà dels 2 boxs actuals a 5 boxs)

•

Consultes externes

•

Exploracions complementàries i radiologia

•

Intervencions de cirurgia menor ambulatòria i proves invasives

Edifici del carrer Gaudí
A l’edifici del carrer Gaudí s’hi concentrarà tota l’activitat quirúrgica i l’hospitalització, que ara es
presta al mateix edifici i a l’Hospital Sant Joan, així com una part de les consultes externes.
D’altra banda, de cara al futur el Centre MQ estudiarà la possibilitat d’afrontar una ampliació de
les instal·lacions a l’Hospital Vell.
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Per Òscar Subirats, regidor de Salut i Ciutadania de l’Ajuntament de Reus la signatura d’aquest
nou contracte de lloguer suposa “Un pas endavant per tal que Reus pugui disposar, a partir del
primer trimestre del 2020, d’un nou Centre MQ Reus amb una àrea quirúrgica i d’hospitalització
al carrer Gaudí i una àrea ambulatòria a les noves instal·lacions de l’Hospital Vell, que sens
dubte dinamitzaran la zona del mercat i el carrer Sant Joan, ja que s’estima que diàriament
passin pel centre més de 2.000 persones”.
Activitat anual
Actualment el Centre MQ Reus compta amb prop de 160 professionals contractats i 220 metges
consultors, realitza més de 100.000 visites a l’any i atén unes 25.000 urgències.
Xifres clau:
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•

160 professionals

•

220 metges consultors

•

5.100 altes

•

4.400 intervencions quirúrgiques

•

2.500 intervencions ambulatòries

•

25.000 urgències

•

101.000 visites

•

107.000 exploracions complementàries
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