
Programa Centres mèdics

Espais per viure, treballar i gaudir

Millorar els 
espais és

revaloritzar
la reputació
del centre



Beneficis
Amb el Programa Centres Mèdics el vostre centre serà diferencial perquè la millora dels espais té aquests 
beneficis:

 Incrementa la satisfacció dels metges especialistes que exerceixen al centre.
 Atrau nous especialistes que volen formar part del nostre centre.
 Augmenta la satisfacció dels pacients perquè se senten millor atesos.
 Permet fidelitzar metges i pacients alhora que en genera de nous.
 Revaloritza la imatge i la reputació corporativa del centre.

Millorar els espais que conformen un centre mèdic és bàsic de cara a la imatge que donem als pacients però 
també ho és perquè els professionals que hi treballen se sentin a gust en un espai que els representa.

El Programa Centres Mèdics d’Efebé contempla una sèrie de millores que adeqüen i modernitzen el centre 
i afecten a:

 Consultoris: transformem els espais de consulta perquè el especialistes treballin en les millors condicions 
 Recepció: adeqüem l’espai de rebuda per transmetre seguretat, fiabilitat i tracte diferencial
 Sales d’espera: fem agradable l’espera i creem zones de comunicació per intercanviar informació amb 

  els pacients

Consultoris
 Renovem els revestiments i paviments amb materials fàcils de netejar.
 Equipem amb mobiliari ergonòmic adequadament les consultes.
 Incorporem sistemes d’higiene de mans com són les piques de rentat i dispensadors de gel alcohòlic.
 Establim espais de comunicació amb els pacients.

Sales d’espera
 Col·loquem paviments i revestiments actuals per potenciar la imatge corporativa del centre.
 Canviem el mobiliari per millorar el confort i facilitar la neteja.
 Millorem la il·luminació per fomentar l’estalvi energètic i crear espais més exclusius.
 Incorporem sistemes de comunicació digitals (pantalles) i no digitals (posters).
 Creem serveis de comunicació centre-pacient com són les plantilles de documents per transmetre 

  informació.

Recepció
 Col·loquem paviments i revestiments actuals per potenciar la imatge corporativa del centre.
 Equipem amb mobiliari ergonòmic adient pel personal d’infermeria i administració.
 Actualitzem el directori d’especialitats mèdiques.
 Establim espais de comunicació entre metges i pacients.
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Per contractar  
el Programa 

truca al 
93 474 40 66


