POLÍTICA
DE QUALITAT
MISSIÓ
Dexeus Dona és un centre privat amb vocació docent, dedicat exclusivament a la salut
de la dona i amb una clara orientació de servei a la pacient.
VISIÓ
Consolidar-nos com a centre de referència per a la dona en:
• La prevenció, el diagnòstic i el tractament de les patologies obstètriques,
ginecològiques i reproductives
• La promoció d’hàbits saludables associats a la salut i la qualitat de vida de la dona
• L’atenció mèdica i paramèdica, personalitzada i integral de manera que permeti a la
dona d’avui estalviar temps, desplaçaments i molèsties
Constituir una escola de l’especialitat per als professionals de la salut femenina.
VALORS
Les nostres pacients, la nostra raó de ser.
Serveis a la seva mida
• Tenim cura de la seva salut en totes les etapes de la seva vida
• En un mateix centre i amb els millors especialistes per a cada etapa
• Amb tractaments totalment personalitzats en cas de malaltia
Unitats Especialitzades
• Per oferir el nostre millor assessorament: anticoncepció, avortaments de repetició,
endometriosi...
• Per oferir els tractaments més adequats: embarassos de risc, problemes d’infertilitat i
càncers ginecològics i de mama
Innovació
• Som pioners en la prevenció, la diagnosi i els tractaments en salut de la dona
• Contínuament actualitzats per oferir les últimes tècniques i tractaments
• Sempre amb l’última tecnologia
Tranquil·litat i comoditat
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• Treballem per estalviar temps i desplaçaments a les nostres pacients
• Coordinem visites i proves en un mateix dia
• Davant d’una malaltia, fem les proves i el diagnòstic en menys de 24 hores
Atenció personalitzada
• Cada pacient és, per nosaltres, una dona única amb unes necessitats específiques
• Adaptem el nostre servei als diferents tipus de pacients (ginecològiques, oncològiques,
embarassades...)
• Atenem tant pacients nacionals com internacionals
Centre de referència
• Els nostres comitès d’experts es reuneixen setmanalment per avaluar el problema de
cada pacient de manera individualitzada i establir els passos que s’han de seguir
• Equip de guàrdia propi les 24 hores, els 365 dies de l’any
• Comptem amb unitats de diagnòstic prenatal i ginecològic, constituïdes per
especialistes dedicats exclusivament al diagnòstic per la imatge
• Sempre immersos en un procés de millora continuada, que ens permeti oferir un servei
de qualitat i uns procediments més àgils i eficaços.
• Garantim el compliment rigorós de la normativa legal aplicable

