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Club Vital
Serveis de salut



Serveis gratuïts

Serveis bonificats

Orientació Mèdica, Social i jurídica

Assessorament mèdic i dietètic: Interpretació de símptomes i diagnòstics; 
informació referent a malalties, medicaments, informes mèdics, anàlisis 
clíniques; consell de com actuar i on adreçar-se en casos d’ urgència.

Orientació Mèdica

Assessorament per part de psicòlegs sobre trastorns de conducta, alimentaris, 
drogodependències, ludopaties…

Orientació Psicològica

Contractes; drets i obligacions respecte de l’Administració; divorcis, separacions, 
custòdia i tutela de fills; dret laboral i de família; comunitats de propietaris.

Orientació Jurídica

En cas de convalescència posthospitalària, podrà escollir algun dels següents serveis:

Serveis Sociosanitaris a domicili

Servei especialitzat que analitza la situació de forma personalitzada i recomana 
el recurs assistencial més adequat per a cada cas, tant públic com privat.

Descomptes especials en aquells serveis domiciliaris privats que es puguin necessitar.

Orientació social a les persones grans

Ajuda durant cinc dies seguits i una hora diària en les tasques de canvis posicionals, 
injeccions, embenatge, cures, control de medicació i dieta, vigilància de sondes.

Diplomat en infermeria o auxiliar

Instal·lació d’ un equip telefònic de telealarma al domicili habitual de l’assegurat, 
de manera que en cas d’emergència s’activaran els serveis necessaris.

Teleassistència Línia Blava

Una quiropodia durant l’immobilització.
Podologia

Ajuda durant vuit dies seguits i dues hores diàries en l’atenció dels fills menors de  
14 anys en les tasques de vigilància, preparació i administració d’aliments, higiene, 
canvi de bolquers, passeig, ajudar en els deures escolars, incentivar l’activitat d’oci.

Servei de mainaderia

Ajuda durant un màxim de tres hores diàries dues vegades per setmana i en un 
període de dues setmanes consecutives en les tasques de compra d’ aliments, 
cuinar, fer els llits, escombrar, fregar, netejar, rentar, estendre i planxar la roba.

Neteja

Ajuda durant un màxim de dos serveis diaris de 50 minuts, durant deu dies 
consecutius en les tasques de:

Matí: Higiene corporal, fer el llit, preparar l’esmorzar, ajuda en la ingestió i 
control de la medicació.

Tarda: Fer el dinar, ajudar en la ingestió i control de la medicació.

Nit: Higiene corporal, preparar el sopar, ajuda en la ingestió i control de la 
medicació, acomodar l’habitació per dormir i posar el malalt al llit.

Assistència continuada sociosanitària

Què és?
El Club Vital és una selecció de serveis sociosanitaris complementaris a 
l’assegurança d’assistència mèdica, escollits amb l’objectiu de donar 
solucions als assegurats en aspectes relacionats amb la salut.

Amb la targeta d’assegurat de Vital s’accedeix a aquests serveis i es 
beneficia d’importants descomptes .

Com accedir?

Trucant a les nostres oficines o bé per correu electrònic a 
clubvital@vitalseguro.com on s’informarà dels detalls de cada servei.

Entrant a l’àrea de clients de la nostra pàgina web.

Ajuda durant vuit dies seguits tres hores diàries en les tasques de:

Atenció a la persona: Llevar-se, higiene personal, alimentació, exercicis 
d’orientació, vigilar.

Atenció de l’entorn: Comprar aliments, cuinar, fer el llit, mantenir l’higiene i 
l’ordre a la llar.

Treballadors familiars

Anàlisis Clíniques: Anàlisis no cobertes per la pòlissa com, per exemple, 
genètiques o intoleràncies alimentàries.

Audífons: Aparell electrònic que  permet a les persones amb problemes auditius 
una millor comunicació.

Cirurgia estètica: Reparació o restauració de processos congènits o adquirits 
que afecten tant a la forma com a la funcionalitat corporal. Acord de col•laboració 
amb la Clínica Planas de Barcelona.

Certificats Mèdics oficials: Per a l’obtenció o renovació dels permisos de 
conduir, d’armes, revisions aeronàutiques, adopcions, patró d’embarcació, 
animals perillosos, esports, ordinaris, grues i seguretat privada.

Cirurgia refractiva: Corregeix de manera definitiva la miopia, l’astigmatisme i 
la hipermetropia mitjançant la tècnica del làser.

Conservació de cèl·lules mare: Permet disposar de manera immediata i 
sense risc d’incompatibilitat de cèl•lules que poden ser trasplantades per curar 
un ampli ventall de malalties greus.

Logopèdia: Corregeix les dificultats que afecten a la veu, l’articulació de la 
paraula i el llenguatge oral i escrit mitjançant tècniques de reeducació.

Llevadora: Serveis a domicili (visita postpart), en consultori, consultes de la 
dona i  grups recuperació postpart setmanals (4 sessions).

Òptica: Corregeix els defectes visuals mitjançant ulleres o lents de contacte.

Ortopèdia: Corregeix els defectes del cos mitjançant aparells externs.

Osteopatia: Teràpia manual que tracta el cos humà de forma global, restablint 
el seu equilibri natural.

Psicologia: Inclou teràpia individual i de grup.

Tabaquisme: Tractament personalitzat per a la deshabituació del tabaquisme

Ozó: Teràpia natural que utilitza les propietats de l’ozó.

Servei 24 H  93 448 15 86

Nutrició i dietètica: Estudi nutricional, nutrició assistencial, nutrició 
preventiva i educacional.

Reproducció assistida: La reproducció assistida ajuda a aconseguir un 
embaràs a través de les seves tècniques, com la inseminació artificial o la 
fecundació in vitro (FIV), entre d’altres. Preus especials a Institut Mèdic Marquès 
(Barcelona) i Girexx-Cause Clínic (Girona).

Residències per a les persones grans: Adreçat a les persones que pel seu 
grau de dependència necessiten viure en una llar amb assistència sanitària, 
nutricional, psicològica i social continuada.


