Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
Lloguer de despatx
Edifici Corachan 2. Disposa de
mobiliari complet per exercir la
professió, aire condicionat i
sala d’espera en la zona
comuna. Lluminós i tranquil.
Les despeses de la comunitat
es cobraran a part. Inclou
despeses de l’aigua i neteja de
zones comunes.
934 453 922
info@invervesta.com
Llogo despatx
oftalmològic
60 m2, al carrer Diputació, 238,
5-6, per 950 € al mes, a partir
de setembre. Té campímetre,
parquímetre,
autorefactòmetre, projector
optotipus, 2 làmpades de
fenedura. Tenim més de 1.000
pacients.
934 880 179
Lloga la teva consulta
mèdica totalment
equipada
A Barcelona des de 169 €/mes.
Disposem de 6 centres mèdics
amb tots els servei inclosos.
Informa-te’n sense
compromís!
h ttps://bufetmedic.es
C entros Bufetmedic
933 931 429
info@bufetmedic.es
Oportunitat única:
lloguer de clínica/despatx
A Aribau cantonada Madrazo.
De 140 m2 a pocs metres de la
clínica del Pilar. Exterior
entresol, disponibilitat
immediata, antiga clínica
dental. Preu a consultar.
619 379 175
619 833 964
En venda consulta
d’Estomatologia (en
funcionament)
Planta baixa a l’Hospitalet de
Llobregat. Equipada i amb
cartera de clients. La venda
inclou també la propietat del
local.
6 28 876 419
Centre terapèutic
multidisciplinari
(Psicòlegs,
Fisioterapeuta,

Nutricionista)
A Rambla Catalunya, al costat
metro Diagonal. Ofereix
despatxos en finca règia a
metges no cruenta
(psiquiatres, Estètica,
Dermatòleg, Família).
Secretària, wifi, a/c
independent, agenda, etc.
Marga
661 303 069
Busquem psiquiatre per
compartir consulta
Centre de psicologia privat
amb 15 anys d’obertura a
Barcelona busca psiquiatre
especialitzat principalment
en adults.
Portaria la secció de
psiquiatria del centre i se li
anirien derivant tots els
pacients i la possibilitat de
portar els seus propis.
Contestar via e-mail i posar
l’Assumpte “Psiquiatre”.
cedipte@cediptepsicologia.com
Centre mèdic ubicat a
Sarrià-Sant Gervasi lloga
despatxos a professionals
Disposa de 4 despatxos de
15-20 m2 amb llum natural,
amb totes les habilitacions,
recepció, gestió d’agendes.
Anna
932 490 544
Lloguer de despatxos per
a professionals
Dedicats a l’àmbit sanitari, a
Balmes / Travessera
(Barcelona). Disposem de
diversos espais per oferir,
despatxos amb taula o
butaques i sales mes àmplies
per fer sessions grupals o
cursos. Despatxos a 12 €/hora
- Sala a 20 €/hora.
Reyes Raspall
6 07 396 437
Consulta mèdica al costat
del Clínic de 108 m2
A Provença, 152, al costat de
l’Hospital Clínic. Ben
comunicada per metro i
diverses línies d’autobús.
Disposa d’aire condicionat,
calefacció, finestres exteriors
d’alumini amb doble vidre.
Consta de sala d’espera per a

13 persones, 4 despatxos,
vestidor i dos lavabos.
9 32 385 611
670 275 396
raul@martin-asociados.
com
Centre mèdic Francesc
Macià
Plaça F. Macià (Barcelona,
cantonada Calvet). Més de 300
m2, 5 anys d’experiència i
satisfacció dels metges.
Equipació última generació,
atenció telefònica continuada.
Software amb descàrrega
icloud. LOPD. Autoritzacions
sanitàries. Analítiques. Ecògraf.
Despatxos nous, equipats amb
vistes. Imatges: www.
alquilerconsultasbarcelona.es
J ordi
615 871 883
www.cmfm.es
Es lloguen despatxos
mèdics
En zona alta de Barcelona per
mòduls de matí o tarda.
Horaris i preus a convenir.
932 063 720
Cohealth: Coworking
sanitari a Barcelona
Despatxos completament
equipats per desenvolupar la
seva feina de la manera més
eficient. Facilitats per adequar
els espais a les seves
necessitats amb preus molt
assequibles.
w ww.cohealthbcn.com
6 79 097 498
info@cohealthbcn.com

>>>
DIVERSOS

Boomerang-secretaria
telefònica
www.boomerang-secretariatelefonica.es. Atenem
trucades en català i castellà,
donem hores de visita, des de
50 € al mes.
Altres serveis: mecanografia
per ordinador en diversos
idiomes, des d’1,50 €/full.
Srta. Gemma o Manel
9 34 173 547
 934 213 487
boomerang2@movistar.es

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

>>>
HABITATGE

Bonica casa a 3 vents a
Cardedeu -casc urbà
(Zona Dominics), orientació
SE, de 286 m2. 3 plantes:
4 habitacions dobles, 2 banys,
1 bany de cortesia i un estudi.
Garatge per a 3 cotxes. Ampli
jardí. Per entrar-hi a viure.
440.000 €.
658 689 592

>>>
TREBALL

S’ofereix persona per
telefonista-recepcionista/
auxiliar administrativa
Bona presència, experiència,
molt responsable, metòdica i
eficient. Tracte amb el públic
.Atenció telefònica. Agenda
visites. Incorporació
immediata a temps complet.
Eva Berenguer Rodríguez
615022675
evabere56@gmail.com
Auxiliar d’infermeria,
recepcionista/
telefonista s’ofereix
Per treballar en consultori
mèdic. Informàtica, català
nivell C i castellà.
Disponibilitat horària.
Experiència 14 anys a
l’hospital de Barcelona i
altres.
Rosa M.
6 76 574 239
933 339 226
rosamarcoc@gmail.com
M’ofereixo per treballar
en consulta mèdica
Tasques d’administrativa i
recepcionista. Disponibilitat
immediata. Amb experiència.
Maite
626 480 757

S’ofereix auxiliar
d’infermeria
Per treballar en consultoris o
centre mèdics. Disponibilitat
matins.
Marllin Gualpa Avilés
669 204 872
marllin2001@yahoo.es
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).
Ma. Àngels Pellín
661 296 315
angipeco@hotmail.com
M’ofereixo com a
recepcionista sanitària
amb experiència
He treballat amb un metge
reumatòleg i de capçalera
durant 8 anys. Actualment
estic cobrant l’atur.
Incorporació immediata.
Esther
6 05 503 838
estevezarenos@gmail.com
Dona, 57 anys, m’ofereixo
per treballar en consulta
mèdica
Preferentment tardes, en
tasques administratives i de
recepcionista, atenció al
pacient, organització agenda
mèdica, etc. Experiència en
mútues amb referències.
Anglès nivell mitjà, català
parlat i escrit. Informàtica
nivell usuari, ordenada i
metòdica. M’agrada el tracte
amb la gent.
M. José Rodríguez García
609 420 562
Treball en consulta
mèdica
Titulada en turisme amb
experiència en tasques
administratives des de fa 20
anys, hostessa en diferents
esdeveniments i molta
empatia amb el públic en
general, s’ofereix per treballar
en consulta mèdica.
Eva Garcia Sureda
629 961 211
evaclaramax@yahoo.es

Administrativa oficial 1ª
Professional de l’administració
d’empresa i domini de
qualsevol mena
d’administració amb
mecanografia, audiovisual i
experiència en els paquets
informàtics Windows 10, Excel,
etc. i plataformes telemàtiques
de l’administració. Incorporació
immediata.
L uisa
645 807 823
lulucigar@gmail.com
Senyora busca feina de
jornada parcial
Indiferent matins o tardes. Tinc
experiència de més de 8 anys
de recepcionista i auxiliar a
una Clínica de Barcelona.
637 848 948
montserratisernrovira@
gmail.com
M’ofereixo per treballar
en centre mèdic, consulta
privada o clínica de
medicina estètica
Titulacions d’auxiliar
d'infermeria i estètica.
Experiència en quiròfan (àrea
de medicina estètica) i
consulta privada. Comarques
Alt Penedès i Anoia.
S ilvia
6 36 776 436
silvia.1427@hotmail.com
Agnès, llicenciada
M’ofereixo per treballar en una
consulta mèdica. Experiència.
M’agraden els malalts.
690 736 111
M’ofereixo per a tasques
de: recepcionista,
telefonista i
administrativa sanitària
Català (Nivell C), castellà
escrit i parlat correctament.
Informàtica i xarxes a nivell
usuari. Llicenciada en dret
per la UB. Màster en
drogodependències per la
Facultat de Psicologia
de la UB.
Laura Estellers López
658 985 494
lauraaboga@hotmail.com
S’ofereix per treballar en
consulta mèdica o
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hospital
Com a recepcionista
telefonista, tasques
administratives, amb
coneixements d'informàtica,
català nivell C i anglès nivell
mitja.
T eresa
6661 058 117
933 405 473
tmillan62@gmail.com
S’ofereix auxiliar de
Medicina Estètica
15 anys d’experiència, domini
d’aparatologia, reflexologia,
drenatge limfàtic,
quiromassatge,
radiofreqüència, cavitació,
LPG. Domini també idioma
rus.
Ksenia Ghvaberidze Alania
633 766 657
ketyge@hotmail.com
S’ofereix recepcionista per
treballar en consultori

mèdic
Experiència en atenció al
públic. Bona presència,
responsable, puntual i
compromesa. Castellà i català
natiu, francès i italià. Cursos de
psicologia infantil i
puericultura. Disponibilitat
horària matins i tardes
(excepte dijous tarda).
V irginia Bernal
676 777 041
virginia@virginiadrom.es
S’ofereix senyora com a
recepcionista en centre
mèdic/clínica dental
Experiència de 20 anys. Cap.
Coordinació gestió agendes,
software mèdic. Graduada
per la UAB Traducció/
Interpretació. Parlo 4 idiomes:
anglès, francès, espanyol i
català. Bona presència.
Habilitats socials i capacitat
comunicació. Actualment
treballant.

montcor47@gmail.com

S ilvia Noel
618 908 377
silvianoelb@hotmail.com

Auxiliar d’infermeria/
secretària per treballar
en consultori o centre
mèdic
Bona presència, responsable,
treballadora, bon tracte amb
el pacient, empàtica. Idiomes:
castellà, català, francès,
anglès. 14 anys experiència
hospital d’administrativa,
auxiliar. Disponibilitat total o
parcial immediata de matins i
alguna tarda. 49 anys.
A na
665 668 268
anamoraporta123@
gmail.com

Mostro el meu interès
per treballar com a
auxiliar/administrativa
en consulta mèdica
Estudiant de 3r curs
d’infermeria a Sant Joan de
Déu - UB. Em considero una
persona compromesa,
responsable i eficient, amb
ganes d’aprendre.
Incorporació immediata.
B erta Sanchez
687 675 131
berta.sanchez3@
gmail.com

Administrativa amb
experiència
en atenció al públic en
consulta privada i de
veterinària, m’ofereixo per
treballar mitja jornada.
Idiomes: anglès nadiu i italià.

S’ofereix auxiliar
infermeria/secretària
(Hospital Sagrat Cor)
Amb quinze anys
d’experiència en consulta
mèdica (C.M. Teknon).
Idiomes: català, anglès i

francès. Certificació de
Microsoft de cursos d’Access,
Excel, Word i PowerPoint.
Internet, SAP i auxiliar
dlínica. 50 anys. Incorporació
immediata. Disponibilitat
tardes.
Silvia
686 290 219
sperezcorreas@yahoo.es

>>>
UTILLATGES
Per jubilació es ven
Ecògraf Toshiba Tosbee
Amb sonda vaginal i
convex, videoimpressora
Sony, cardiotocògraf
Sonicaid FM5, colposcopi,
taula de reconeixement
ginecològic Masia, taula
auxiliar, microscopi
Olimpus, balança Seca amb
tallímetre, mobles despatx,
instrumental ginecològic.
629 059 433

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

Article complet a:
www.comb.cat

Dolors Montes Pérez
Centre de Terminologia TERMCAT

Parlem de “drogues”
La forma anglesa drug es pot traduir en català de maneres diverses segons el sentit exacte amb què s’utilitza. En l’àmbit de la salut,
cal utilitzar en cada cas les formes més precises i més acostades als usos dels experts.
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Segons el cas, drug pot equivaler en català
a fàrmac, o bé a medicament. També de vegades drug s’utilitza amb el sentit de principi actiu. 

Podeu consultar les fitxes d’aquests termes en el Cercaterm, el cercador terminològic del TERMCAT.

