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A S I S A

CLÍNICA JEREZ
La clínica núm. 15, a l’avantguarda
en noves tecnologies
|

8|

Dr. Francisco Javier Rodríguez-Moragues
Delegat mèdic a Cadis i Ceuta

Des de sempre, Asisa-Cadis va somiar a tenir una clínica. Una vegada analitzada la situació geogràfica de la província, la Comissió Delegada Provincial –amb el doctor
Francisco J. Rodríguez Moragues i l’enorme suport dels doctors València, Calderón i Orihuela i altres membres de la
Comissió Assessora– va decidir que la ubicació idònia seria
Jerez de la Frontera i van presentar la petició al llavors president, el doctor Francisco Carreño Castilla, el qual, juntament amb l’aleshores conseller delegat Dr. Francisco Ivorra
Miralles, va donar el seu suport institucional a la petició.
Aprofitant la bona relació del doctor València amb l’alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, es van establir relacions amb
l’Ajuntament que va oferir dues parcel·les, una a la zona de
Chapin i l’altra a l’Av. Puerta del Sur, decidint que aquesta
última reunia els requisits d’accessibilitat i connexió entre
les poblacions limítrofes.
La inauguració de la clínica d’ASISA a Jerez de la Frontera, l’11 de gener de l’any 2000, es va convertir en tot un
esdeveniment per a la ciutat. L’alcalde de Jerez, Pedro
Pacheco, i el viceconseller de Sanitat de la Junta d’Andalusia, Dr. Ignacio Moreno, van presidir l’acte acompanyats del
delegat provincial i diversos membres de l’equip de govern.

AMB UNA INVERSIÓ DE 3.500 MILIONS,
EL CENTRE TÉ UNA SUPERFÍCIE DE 9.000
METRES QUADRATS, DISTRIBUÏTS EN 6
PLANTES, I DISPOSA DE 90 HABITACIONS
INDIVIDUALS I QUATRE SUITES

També van assistir-hi nombroses personalitats, professionals d’ASISA i tot l’equip directiu encapçalat pel seu fundador, el doctor Josep Espriu Castelló.
La Clínica Jerez és la clínica número 15 del Grup de Clíniques de ASISA, i la seva construcció obeeix a l’impuls del
president d’aleshores, el Dr. Francisco Carreño, que durant
el seu mandat va fer realitat el compromís institucional
d’ASISA “de reinvertir en el sector en forma d’infraestructura de qualitat els excedents de la nostra gestió”, com va
assenyalar en l’acte d’inauguració.
Igualment, va ser decisiva la col·laboració de l’Ajuntament de Jerez que va cedir els terrenys en una de les zones
més modernes del sud de la ciutat, mentre que ASISA va
assumir el repte de convertir la clínica en eix d’atracció per
a l’impuls de l’activitat asseguradora en la província.
Amb una inversió de 3.500 milions, el centre té una
superfície de 9.000 metres quadrats, distribuïts en 6 plantes, i disposa de 90 habitacions individuals i quatre suites,
totes elles amb bany incorporat, una àmplia zona ajardinada i aparcament.
La Clínica Jerez, que va entrar en funcionament al llarg
de l’any 2.000, està dotada de la més moderna tecnologia
clínica, té capacitat per a 200 llocs de treball directe i compta amb 4 quiròfans generals, 2 sales de part, una Unitat de
Cirurgia Ambulatòria, Unitat de Vigilància Intensiva, Unitat
de Radiodiagnòstic, Servei d’Urgències, Laboratori d’Anàlisis Clíniques, Policlínica per a serveis externs, Àrea de Rehabilitació, etc.
Els arquitectes que van realitzar el projecte, Víctor
Olmos i Gloria Ochoa, van manifestar que “el seu modern
disseny obeeix a la intenció de fer un edifici de qualitat i
adaptat a l’entorn, que servís de referència al nou barri,
però seguint els criteris d’ASISA en la projecció dels seus
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L'alcalde de Jerez talla la cinta, hi apareixen
el viceconseller i els doctors Espriu i Carreño
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centres hospitalaris, dissenyats en horitzontal, amb habitacions àmplies situades només en dues plantes. En aquest
sentit és un edifici singular i d’acord amb les millors construccions de la ciutat”.
En la seva construcció es van cuidar tots els detalls, des
de l’especial atenció en l’enderrocament de barreres arquitectòniques que faciliten l’accés de tots els pacients i la seva
circulació pel centre, fins a l’amplitud dels ascensors. “Són
aspectes en els quals hem superat, àmpliament, la normativa sobre construcció de centres hospitalaris”, va afirmar
el Dr. Ivorra en la seva inauguració.
Des del seu inici, el creixement del centre ha estat continu tant en recursos humans com tecnològics, fins a convertir-se en un dels referents de la medicina no pública a la
província de Cadis.

BREU RESUM ESTADÍSTIC D’ACTIVITAT DE L’ANY
Estada mitjana
Urgències
Parts

3,83
18.936
370

Intervencions

1.120

Hospitalització

1.160

La cartera de serveis de la Clínica Jerez ha crescut amb ella,
incorporant de mica en mica noves unitats:
• Oncologia Mèdica
• Neurocirurgia - Unitat de Columna
• Cardiologia Intervencionista
• Cirurgia Laparoscòpica
• Pediatria
• Oftalmologia - CIO:
Unitat de Pol Anterior
Unitat d’Estrabisme i Motilidad Ocular
Unitat de Glaucoma i Neurooftalmologia
Unitat de Retina
Unitat de Vies Lagrimals i Annexos Oculars
• Otorrinolaringologia:
Estudi Otoscòpic
Fibroscòpic Digital
Laboratori de Veu
Proves Vestibulars
Posturografia
Rehabilitació Vestibular
Així mateix, a través del doctor Francisco J. RodríguezMoragues, delegat mèdic, s’han iniciat les gestions amb el
rector de la UCA, Diego Sales, per poder efectuar un conveni de col·laboració entre la Clínica Jerez i la Facultat de
Medicina i l’Escola Superior d’Infermeria de Cadis.

