
UME Sant Rafael
Per l’esport sense risc

L’UME Sant Rafael està dirigida tant a esportis-
tes professionals com a amateurs. 

Entre les nostres especialitats, es troba l’aten-
ció a esportistes amb discapacitat física. Tam-
bé donem servei a persones afectades per 
malalties de l’aparell locomotor, neurològiques 
o del sistema cardiorespiratori, així com a per-
sones amb seqüeles fruit d’haver patit aques-
tes malalties.

 Línia 3 i Línia 5, parada Vall d’Hebron

  17, 19, 27, 60, 73, 76, B19 i 112 Bus Barri

 Ronda de Dalt, Sortida 5 .
      * L’Hospital disposa d’aparcament.

Per a més informació o demanar cita prèvia truqueu al 
93 211 25 08 (Extensió 65239) 

de 9 a 14 h i de 15 a 20 h
O envieu-nos un correu a ume@hsrafael.com 

ume.hsrafael.com

Què és l’UME 
Sant Rafael?

A qui 
ens dirigim?

L’UME Sant Rafael és la Unitat de Medicina Espor-
tiva que es troba a l’Hospital Sant Rafael, situat al 
Passeig de la Vall d’Hebron de Barcelona. Aquest 
equipament està destinat tant a persones que prac-
tiquen esport de manera professional com a aque-
lles que fan exercici físic de caràcter lúdic o com a 
eina de salut. La seva funció és realitzar un control 
medicoesportiu adequat, valorant de forma global 
l’individu a fi de prevenir i tractar, si s’escau, els pro-
blemes derivats de la pràctica de l’activitat física o 
esportiva. També s’encarrega de certificar l’aptitud 
de l’esportista, si és necessari.

On Som?

Hospital 
Sant Rafael
(1a planta)

Ronda de Dalt

Basses d’Horta

Av. del Jordà

5



Esportiva
 Quins serveis oferim?

 Emissió del corresponent certificat d’aptitud  
segons les normatives de cada federació

 Classificació esportiva de Discapacitats Físics

 Anàlisi instrumental de la biomecànica de la 
marxa i el gest esportiu

 Anàlisi instrumental de les alteracions de la 
postura degudes a l’entrenament i pràctica es-
portiva per a la prevenció i tractament de lesions

 Anàlisi instrumental de la propiocepció i equilibri

 Estudi de la petjada i tractament de la patologia 
del peu. Confecció de plantilles

 Control i seguiment de l’esportista seguint els 
protocols de control i valoració biològica i de la 
salut per a cada especialitat

 Assessorament psicològic

 Consell dietètic

Tarifes 2016

Revisió medicoesportiva bàsica 
(Història Clínica, exploració cardiores-
piratòria bàsica, exploració general de 
l’aparell locomotor i informe d’aptitud)

Prova d’esforç indirecte 
(ergòmetre + ECG i informe mèdic)

Revisió medicoesportiva avançada 
(revisió medicoesportiva bàsica + prova 
d’esforç indirecte i informe mèdic)

Revisió medicoesportiva per a 
discapacitats físics:

Revisió medicoesportiva bàsica

Revisió medicoesportiva avançada 
(amb ergometria)

Classificació funcional per a esport 
adaptat (avaluació funcional de la 
discapacitat segons normativa IPC 
i full de classificació)

En estar ubicada a les mateixes instal·lacions de l’Hos-
pital Sant Rafael, un dels avantatges de l’UME Sant Ra-
fael és que totes les exploracions, proves radiològiques, 
tractaments de lesions, etc. es duen a terme en el mateix 
recinte, de manera que l’usuari s’evita desplaçaments i 
s’ofereix una millor atenció. 

El fet d’estar integrada en un hospital general també 
permet que els especialistes en Medicina de l’Esport, 
Rehabilitació, Traumatologia i Reumatologia, entre d’al-
tres, que treballen en aquesta unitat comptin amb el su-
port dels professionals dels altres serveis de l’Hospital 
Sant Rafael, sempre que sigui necessari, vetllant per una 
atenció integral de les persones que atenem. 

Medicina
Unitat de

36€

40€

75€

25€
40€

38€

Quins són els avantatges 
de l’UME Sant Rafael?


