NOTA DE PREMSA
Reus, 7 de gener de 2021

El nou Centre MQ Reus obrirà les seves portes el
proper dilluns, 11 de gener
El nou Centre MQ Reus, situat a les dependències de l’antic Hospital obrirà les seves portes el
proper dilluns, 11 de gener. Concretament, s’iniciarà l’activitat de consultes externes i de proves
digestives i, posteriorment, dilluns 25 entraran en funcionament les noves urgències.
Seguidament, aniran obrint la resta de serveis fins que la primera quinzena de febrer el nou centre
ja estarà plenament operatiu.
Així doncs, a partir d’ara el Centre MQ Reus oferirà servei a les noves instal·lacions del carrer de
Vapor Nou (edifici de consultes externes de l’antic Hospital) i a les actuals de l’edifici del carrer
de Gaudí.
L’activitat quedarà distribuïda de la manera següent:
Noves instal·lacions a l’antic Hospital
A les noves instal·lacions de l’antic Hospital on s’ha actuat en 6 plantes i en uns 400 m2 per planta,
s’hi trasllada tota l’activitat ambulatòria:
•

Urgències (que passa dels 2 boxs actuals a 5 boxs).

•

Hospital de dia per a atencions urgents i de llarga assistència.

•

25 consultes externes.

•

Unitat d’exploracions complementàries i radiologia.

•

Àrea de proves digestives.

•

Àrea de cirurgia sense hospitalització.
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Distribució planta a planta
Planta soterrani 2

Serveis Generals

Planta soterrani 1

Diagnòstic per la Imatge. Espai de proves diagnòstiques
i radiologia
Àrees de personal
Admissions / Urgències
Àrea de cirurgia sense hospitalització
Despatxos de consulta
Despatxos de consulta

Planta baixa
Planta zero (entresòl)
Planta primera
Planta segona

Edifici del carrer Gaudí
A l’edifici del carrer Gaudí s’hi concentrarà tota l’activitat quirúrgica i l’hospitalització, així com una
part de les consultes externes.

Nou espai per a la prestació de serveis de salut i impuls econòmic de l’entorn
L’obertura del noves instal·lacions del Centre MQ Reus, ens de titularitat municipal que forma part
del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Publica de Catalunya (SISCAT), permet recuperar un
espai municipal per a la prestació del serveis de la Salut i, alhora, és una mesura d’impuls
econòmic de l’entorn.

Completa cartera de serveis
Al nou Centre MQ Reus els usuaris rebran una atenció integral amb la cartera de serveis més
àmplia de totes les comarques de Tarragona:
•

S’hi atendran totes les patologies d’infants, adolescents i adults.

•

Es disposarà de consultes específiques per a especialitats mèdiques i quirúrgiques.

•

S’hi oferirà un servei d’infermeria continuat.

•

Es disposarà d’atenció urgent 24 h els 7 dies a la setmana.

Actualment, el Centre MQ Reus compta amb prop de 160 professionals contractats i 230
metges/esses consultors, efectua més de 100.000 visites a l’any i atén unes 26.000 urgències.
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Xifres clau
•

160 professionals

•

230 metges/esses consultors

•

5.300 altes

•

4.500 intervencions quirúrgiques

•

2.500 intervencions ambulatòries

•

26.200 urgències

•

105.000 visites

•

112.000 exploracions complementàries

Activitat mitjana en un dia
•

22 altes

•

19 intervencions quirúrgiques

•

10 intervencions ambulatòries

•

72 urgències

•

437 visites

•

466 exploracions complementàries

S’estima que diàriament passaran pel nou centre més de 2.000 persones.
Nova imatge corporativa
Coincidint amb l’obertura de les noves instal·lacions, el centre estrenarà identitat corporativa i
concretament, un nou logotip fet amb tons blau i gris, colors que transmeten proximitat, confiança
o qualitat, valors que des de sempre han acompanyat i formen part del Centre MQ Reus. El nou
logotip incorpora un símbol en forma de cor, construït a partir de les inicials del nom, és a dir, la
C, la M i la Q i on també s’hi pot intuir la R de Reus.
Al costat del símbol i com a element principal hi apareix el nom “Centre MQ” amb color gris i traç
gruixut i just a sota s’hi llegeix “Reus” en color blau, mantenint així el segell de denominació
d’origen i la referència territorial i reforçant la personalitat del Centre MQ.
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