Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat

>>>
CONSULTES
MÈDIQUES
Rambla de Catalunya/
Mallorca
Centre Mèdic en funcionament
lloga amplis despatxos, molt
ben equipats, tot nou, servei
de recepció, calefacció, a.c.,
telèfon, àmplia sala d’espera.
Matins i tardes.
Teresa
619 701 701
Lloguer despatxos
equipats
Zona Casanova-Diagonal. Centre
Mèdic en funcionament lloga
despatxos equipats, telèfon, a.c.,
secretària, servei de neteja,
calefacció, etc. Matins i tardes.
www.grupmedic.com
934 195 121
grupmediccasanova@
gmail.com
Despatxos mèdics
Zona Pg. de Gràcia/Diagonal.
Amb tots els serveis, es lloguen de
dilluns a dissabte. Atenció
secretaria 12 hores. Anàlisis
clíniques. Servei d’infermeria.
Neteja diària. Informàtica.
Personalització i màrqueting.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
Despatxos a Barcelona
ZONA MÈDICA SL, empresa
especialitzada en gestió mèdica
disposa de despatxos propis a
Barcelona. Cobertura de dilluns
a divendres de 8 a 21 h.
Dissabtes: matins. Interiorisme,
creació i gestió de nous centres
a Barcelona i província.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
zonamedica@
zonamedica.es
Es lloga despatx mèdic
Sant Cugat. Zona estació,
recepció, calefacció, neteja,
secretaria. Mòdul matí o tarda.
629 724 271
Serveis integrals de
Secretaria telefònica
CALLMED. Serveis integrals de
Secretaria telefònica. Recepció de
trucades personalitzada. Gestió
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Agenda on-line. Sense esperes
telefòniques. Sense costos
addicionals. Atenció 12 hores
diàries. URGÈNCIES.
CallMed.net
933 906 700
Despatxos mèdics amb
tots els serveis es lloguen
de dilluns a dissabte
Carrer Tuset, 23-25. Barcelona.
500 m2 de Consultes Mèdiques
multidisciplinàries al cor de
Barcelona. Secretaria 12 hores.
Anàlisis Clíniques. Servei
d’infermeria. Aparcament públic.
Neteja diària. Informàtica.
Personalització i màrqueting.
Sr. Gozzi
9 33 906 716
627 561 091
Consulta pediàtrica
Davant Clínica Sagrada Família.
Es lloga un despatx matins o
tardes amb tota la
infraestructura de suport.
Jaume Mas
677 400 040
Lloguer despatxos
mèdics a estrenar
Calvet, 30 / Diagonal /
Francesc Macià. Barcelona.
330 m2 d’instal·lacions.
Tots exteriors, decoració alt
standing, completament
equipats, a punt per treballar,
tots els serveis, tracte
personalitzat, recepció trucades,
agenda telefònica, a.c.
independent, ADSL per
cable+wifi, etc. Últims mòduls
matí o tarda. Bones condicions
econòmiques i facilitats accés.
Dr. Soler
606 376 797
La Rotonda Consultes
Mèdiques
Pg. S. Gervasi/Av. Tibidabo.
Local a peu de carrer amb 12
despatxos. Tots els serveis amb
secretària. Ple funcionament.
Lloguer per mòduls. Horari:
dilluns a divendres, de 8 a 21 h.
www.larotondacm.cat
Marcel Boquer
934 174 672
info@larotondacm.cat
La Rotonda Consultes
Mèdiques

Servei de Secretaria telefònica:
gestionem les seves trucades i la
seva agenda. Es pot fer amb el seu
número de telèfon de sempre.
Horari: dilluns a divendres,
de 8 a 21 h.
www.larotondacm.cat
Marcel Boquer
934 174 672
info@larotondacm.cat
S’ofereix despatx a
compartir, per mòduls
Carrer Roger de Llúria, 110, 1r 4a,
consolidat amb anys d’experiència:
preferentment medicina general,
interna, psiquiatria i psicologia,
reumatologia.
Dra. Ma. José Minoves Font
6 06 889 384
Llogo despatx
oftalmològic
60 m2, al carrer Diputació 238,
5è-6è, per 950 € al mes. Té
campímetre, paquímetre,
autorefactòmetre, projector
optotipus, 2 làmpades de
fenedura. Tenim més de 1.000
pacients.
934 880 179
Es lloga mòdul en centre
mèdic zona Turó Park
Per a endocrí, psicòleg o
dermatòleg. Preu 400 € mòdul.
670 210 741
Centre Mèdic en
funcionament, gestionat
per metges a peu de
carrer
Balmes, 124, baixos, entre
Provença i Rosselló. Entrada
directa, molt bona comunicació en
transports públics. Oferim: centre
Barcelona, autorització del
Departament de Salut, secretària/
recepcionista, gestió agenda,
calefacció i a/c, accés i bany
adaptat minusvàlids, programa de
consulta, connexió a xarxa. Preus
en funció de l’ocupació.
Sra. Nùria
Dr. J. Maeso
932 154 506
645 843 510
Immoble en lloguer
per consulta mèdica
Situat al centre de Barcelona a
prop de la plaça Urquinaona, ben
comunicat, principal de 100 m2

que consta d’una habitació,
àmplia sala, bany i cuina. Preu
2.100 euros cada mes.
Ester Rami Lopez
669 010 638
933 024 095
ramivenezia@gmail.com
Despatxos equipats
Diagonal
Diagonal / Francesc Macià. Centre
en funcionament lloga consultes
de dilluns a dissabte amb tots els
serveis inclosos a peu de carrer.
Atenció personalitzada a metges i
pacients. Certificat COVID-19. Per
hores i mòduls de 4 hores.
Sra. Guil
935 500 106
bcn@clinicagma.com
Es traspassa o es ven
consulta de dermatologia
Per jubilació, es traspassa o es ven
consulta de dermatologia de 90
metres ubicada a l’Eixample
esquerra (Villarroel / París).
629 346 429
Centre mèdic 500 metres,
Casp (Saragossa)
Perfectament equipat,
excel·lent situació. Clientela
consolidada, està operatiu
amb èxit des de fa 38 anys. En
rendibilitat. Sense càrregues.
Motiu per defunció de metge
propietari, titular del centre.
Elvira
607 906 487
649 938 379 Francisco
elegaz8@gmail.com
ffbenavente @hotmail.com
Es traspassa consulta
amb registre sanitari
a la Garriga
Pis nou en planta baixa habilitat
com a consulta el 2014. Es troba
ubicat en zona cèntrica. Consta de
sala d’espera, dos despatxos amb
llum natural, lavabo adaptat,
cuina, balcó, terrassa, plaça
d’aparcament i traster. Calefacció i
aire condicionat.
Francesca Tauste
659 928 746
francescatauste@copc.cat
Es lloga despatx al
passeig Bonanova 75
baixos
Amb entrada independent i

diversos consultoris.
Dr. Riu
609 073 306

boomerang1@outlook.es
boomerangsecretaria
telefonica@gmail.com

Lloguem un despatx
mèdic
Al Carrer Sabino de Arana, 10,
1-2. Al davant de la Clínica
Universitària Quirón Dexeus. 15
m2. Totalment reformat,
equipat i amb sala d’espera
compartida amb una clínica
dental i centre d’estètica.
Possibilitat de llogar per
mòduls.
935 560 527

Empresa de serveis
ENKASA. Empresa de serveis
ofereix personal de servei
domèstic, cuidadors infantils i
assistència geriàtrica. Formació
individualitzada segons les
necessitats de cada llar.
932 056 239
638 929 953
638 929 955

Centre terapèutic
multidisciplinari
(Psicòlegs,
Fisioterapeuta,
Nutricionista)
Rambla de Catalunya al costat
de metro Diagonal (on va viure
metge insigne). Ofereix
despatxos a metges no cruenta
(Psiquiatres, Estètica,
Dermatòleg, Família).
Secretària, wifi, a/c
independent, agenda etc.
Marga
661 303 069

Es lloga pis a Barcelona
De 90 m2, ideal per compartir,
molt ben comunicat amb estació
de bus, metro, tren i autobusos. A
prop de l’Hospital Vall d’Hebron,
Hospital Clínic, Hospital de Sant
Pau i de l’Institut Guttmann.
marie.Cervantes@
hotmail.com

En Venda Magnífic local
de 125 m2
En excel·lent ubicació a Sant
Cugat, davant de l’Hospital
General de Catalunya,
completament equipat per
exercir qualsevol activitat de
consultes mèdiques i
odontològiques. Disponible Tour
Virtual 3D per poder fer primera
visita d’avaluació. Contacta’ns
sense compromís i t’informarem.
661 574 603

>>>
DIVERSOS
Boomerang-Secretaria
Telefònica
Recepció de trucades per a
doctors (duem agenda mèdica i
prenem nota missatges), des de
50 € / mes. Altres serveis:
recepció de correspondència i
transcripcions per ordinador
(textos en Word).
Demanar per Gemma o
Manel.
9 34 173 547
 934 213 487

>>>
HABITATGE

Es lloga pis a Barcelona
A 2 minuts metro “Camp de
l’Arpa”. Molt ben comunicat. A
prop Hospital de Sant Pau,
Hospital Clínic, etc. Pis de 50
metres quadrats, 3 hab. i
menjador, lluminós, exterior a
carrer. Cuina i bany. Moblat i
equipat. 900 €.
Francisca Ezquerra
fezquerra@hotmail.com
Llogo pis carrer
València / Casanova
140 metres. 5 habitacions (3
dobles i 2 individuals). 2 banys.
Àmplia cuina, saló i sala. 6è pis,
sol tot el dia. Totalment equipat,
electrodomèstics nous. Wifi.
Ideal per compartir estudiants,
residents o professionals. 1600
euros / mes.
Esther Hernando
695 357 693

>>>
TREBALL
M’ofereixo com a
recepcionista
i per a tasques administratives en
una consulta mèdica. Persona
llicenciada i amb quinze anys
d’experiència en un consultori.
Àngels Gil
607 404 822
mangelsgil@yahoo.es

Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
S’ofereix per treballar en
consulta mèdica
Com a recepcionista o telefonista,
tasques administratives i auxiliar
d’infermeria. Informàtica. Català
Nivell C i anglès. He viscut a
Irlanda durant 4 mesos.
Incorporació immediata.
Tinc referències.
Montse
650 089 369
933 525 706
montsesosp3@hotmail.com
Administrativa /
Secretària per a
consultori mèdic
Molta experiència en atenció
al client. Capacitat
organitzativa i resolutiva.
Facilitat per treballar en equip
i tracte empàtic. Alta
motivació i responsabilització.
Bilingüe català i castellà.
Anglès nivell alt. Francès i
italià nivell mitjà.

Núria Uviedo
644 290 134
u.nuria@gmail.com
S’ofereix infermera
Per treballar en cirurgia estètica.
Experiència en Clínica Sanitas
Cima i Clínica Diagonal.
Incorporació immediata.
Idiomes: castellà, català,
anglès (bàsic) i rus.
Nona
637 160 414
nonagorgadze@
hotmail.com
Administrativa sanitària
S’ofereix per treballar en
consultes, centres mèdics i
hospitals, àmplia experiència en
tracte al pacient i tramitació.
Responsable, seriosa i polivalent,
gran motivació i implicació a la
feina. Nivell C en català, nivell
mitjà en anglès, domini

informàtic.
Lidia Girona
606 658 635
lidiagirona@hotmail.com
S’ofereix psicoterapeuta
per treballar en consulta
psiquiàtrica, clínica o
centre mèdic
Professionalitat i experiència.
Orientació teoricopràctica:
psicodinàmica. Titulada per C.I.P.
a Miami (Florida, EUA).
. Àngels Pellín
661 296 315
angipeco@hotmail.com
Recepcionista/
secretaria/
administrativa
M’ofereixo per treballar en
consultes privades, clíniques o
centres mèdics com a
recepcionista, secretària/
administrativa amb

experiència. Informàtica,
català, castellà, italià i anglès
(nivell mitjà). Disponibilitat
horària. Preferiblement zona
Maresme.
Conxi Martí
647 842 771
937 592 097
conximarti.7@gmail.com
Soc Esther, busco feina
de recepcionista
sanitària
Soc catalana, he treballat
7 anys i 11 mesos amb
metge reumatòleg i de
medicina general fins a la
seva jubilació i amb un altre
metge de medicina general 6
mesos, fins a la defunció del
doctor el març del 2020. Tots
dos amb consulta privada i
mútues.
605 503 838
estevezarenos@gmail.com

M’ofereixo per
treballar en consulta
mèdica, clínica o
centre mèdic
Experiència en laboratori d’anàlisis,
consulta mèdica, recepció de
pacients i gestió de mútues. Nivell
C de català. Responsable, educada.
Disponibilitat horària.
Ana
616 613 866
aninadal57@gmail.com
S’ofereix auxiliar
d’infermeria i secretària
de direcció
Per a consulta privada, mitja
jornada o completa.
mariajose.blasi@gmail.com
Interessada a treballar en
consulta mèdica
En horaris de matí o tarda.
Amb experiència.
Contactar amb Adriana

6 77 017 082
618 358 678
S’ofereix secretària
administrativa comptable
Amb anglès, coneixements d’Excel,
Word, SAGE. Disponibilitat matins,
tardes. Incorporació immediata.
Patrícia Díaz
669 764 264
homepatty@gmail.com
Secretària / recepcionista
Busco feina en consulta o centre
mèdic. Experiència de 30 anys
com a secretària de direcció i
atenció al client. Responsable,
organitzada, bona presència i
excel·lent tracte amb el públic.
Informàtica/Català/Castellà.
Disponibilitat de dilluns a
divendres.
Cristina Merino
607 918 707
crisbambola12@gmail.com

Llegeix-nos a l’App MetgesBarcelona
Descarrega’t MetgesBarcelona a:

Més informació:
app.comb.cat

Agenda i notícies

Directori

Servei d’ocupació

col·legials i inscripció
a esdeveniments

de metges

accés a la borsa de treball

Tràmits

Cita prèvia

Revista COMB

modificació de dades personals,
certificats col·legials i renda...

de manera senzilla,
intuïtiva i completa

consulta la revista del Col·legi

Carnet Col·legial

Descomptes

Identitat Digital

consulta els avantatges i descomptes
que tens més a prop amb geolocalització

permet fer transaccions
que requereixen signatura digital
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Soc l’Andrea i busco feina
d’auxiliar de laboratori i
recepcionista/
administrativa
Graduada en Biologia humana
(biomedicina), informàtica,
català i castellà nadius, anglès
C1. Soc responsable, aprenc ràpid
i tinc bon tracte amb el públic.
Disponibilitat immediata.
667 961 008
aandrea.fores@gmail.com
M’ofereixo per treballar
en una consulta mèdica
o recepció
Responsable, eficient, adaptació
d’horari i bon tracte amb el
públic. Ofimàtica, informàtica
nivell usuari.
Terine García-Rojas Jaile
630 138 764
Terinegrj@hotmail.com
Psicòloga clínica
s’ofereix per compartir o
col·laborar en consulta
amb psiquiatre
Especialista i sòlida formació en
psicologia clínica, que ha treballat
a la pública i a la privada, amb
experiència en joves i adults.
Molta pràctica en psicoteràpia;
psicometries, formació en
mindfulness. Acostumada a

treballar en equip.
Maite Casas
628 943 206
Secretària/recepcionista
amb 16 anys
d’experiència
Recepcionista, gestió
administrativa, idiomes,
informàtica, gestió de mútues,
atenció telefònica. Bona presència,
eficient, tracte amb el públic.
Incorporació immediata,
disponibilitat horària amb
referències.
M. José
667 606 637
Cotelemo@gmail.com
S’ofereix auxiliar
d’infermeria i secretaria
de direcció
Per a consulta privada, mitja
jornada o completa.
mariajose.blasi@gmail.com
Administrativa sanitària
s’ofereix
Experiència en el sector hospitalari
i consultes externes, tasques
administratives, facturació i
recepcionista. La meva
personalitat i la meva actitud són
de transmetre empatia i serenitat
al pacient, trets que considero

essencials en l’àmbit sanitari.
alarcon.ferri@gmail.com
Em dic Encarna, tinc 53
anys, m’ofereixo com a
recepcionista
Tinc 10 anys d’experiència exercint
tasques com atenció telefònica,
recepció de visites, gestió de
correspondència, facturació i arxiu
de la documentació. Soc una
persona responsable i amb moltes
ganes de treballar.
Encarna
662 555 318
Dona 52 anys, s’ofereix
per treballar com a
administrativa/
recepcionista en
centre mèdic.
Empàtica, responsable i metòdica.
Anglès, SAP, MS Office. Jornada
completa.
Olga
627 406 032
Estic interessada
a cobrir posicions de
recepció en consultes
mèdiques
de Barcelona i rodalies, aporto
deu anys d’experiència en aquesta
posició, parlo català natiu, castellà,
anglès, francès i italià, centraleta,

correu, valisa, visites, agenda
correu electrònic i suport
administratiu.
ariannagarriga21@
gmail.com

Responsable, gran capacitat
organitzativa i compromesa.
Isabel
609 448 872
isabelmar68@gmail.com

M’ofereixo als matins com
a ajudant per treballar en
consulta mèdica o
similar.
Àmplia experiència en el tracte
humà amb el pacient. Bona
capacitat de gestió, redacció
d’informes, sol·licituds,
autoritzacions, etc.
Isabel Ruiz
irzestrada@gmail.com

Persona de confiança amb
experiència en l’atenció
Recepció en centre de salut/
consulta mèdica; atenció,
informació, assessorament i
acompanyament usuaris/pacients.
Capacitat comunicativa per a
generar confiança i fidelització.
Gestió agendes i xarxes socials,
habilitats comercials.
Núria
633 578 726
nuriadech@gmail.com

Administrativa i
auxiliar d’infermeria
24 anys. M’ofereixo per treballar
en centres mèdics i consultes
privades. Idiomes català i castellà.
Incorporació immediata.
Marta Aresté
630 086 013
marta.areste.aracil@
gmail.com
Secretària/recepcionista
amb experiència i
excel·lents referències
S’ofereix per a treballar amb
metge. Idiomes, informàtica,
facturació, mútues i reclamacions.

>>>
UTILLATGES
Per jubilació, venc
aparells d’oftalmologia
(2a mà)
Retinògraf, refractoqueratòmetre Topcon,
tonòmetres, oftalmoscopis, etc.
Ubicació dels aparells a Reus
(Tarragona). Envio fotos per
WhatsApp.
Francisco Giñena
619 038 687
jfgrimat@hotmail.com

Article complet a:
www.blogcomb.cat

Des del TERMCAT, us exposem una qüestió de terminologia
mèdica que considerem que pot ser del vostre interès

Tenen plural les sigles: les UCI o les UCIs?
La terminologia relacionada amb la pandèmia causada pel coronavirus SARSCoV-2 ha format part durant els darrers
mesos de la realitat quotidiana dels professionals sanitaris, dels informadors i divulgadors científics i de milions de persones arreu del món. Molts d’aquests
termes són sigles. I aleshores sorgeix la
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pregunta: tenen plural les sigles? En
aquest apunt mirem de respondre aquesta qüestió.
“[...]Quan es fa servir en plural, la gramàtica normativa de l’Institut d’Estudis
Catalans admet que la sigla es mantingui
invariable (“han augmentat el nombre
d’UCI disponibles”) o bé que s’hi afegeixi

una essa minúscula (“han augmentat
el nombre d’UCIs disponibles”).[...]” 

M. Antònia Julià Berruezo
Centre de Terminologia TERMCAT

