
 

L'hospital disposa de 4 sales d'hospitalització 

i vigilància intensiva, en què els animals 

estan supervisats les 24 hores del dia 

durant tot l'any. 

 

Aquesta sales estan proveïdes de 

climatització adequada, habitacles adaptats 

a les diferents mides dels animals i 

condicionades amb mantes perquè els 

nostres pacients es trobin el més 

confortables possible. 

 

Preguntes freqüents 

Si el meu animal es queda ingressat, 

sortirà a passejar durant la seva estada a 

l'hospital? 

Sí; dins de les instal·lacions de l'hospital 

tenim un pati a l'aire lliure, cobert parcialment 

per als dies de pluja o massa sol. 

 

Els gossos surten a passejar de 3 a 4 

vegades al dia, depenent de les seves 

costums i / o necessitats. S'aprofiten aquests 

moments per a la higienització de les gàbies 

i la seva desinfecció. 

 

Si per prescripció veterinària l'animal ha de 

mantenir repòs, les passejades les realitzarà 

en un espai més petit. 

Els gats són estimulats a moure’s dins de la 

seva hospitalització, promovent el vincle 

d'aquests amb els ATV 's i  veterinaris per 

millorar la seva recuperació. 

 

   

 

Quina atenció reben els animals 

ingressats? 
Durant la seva estada al nostre hospital 

l'equip d’ ATV 's efectua els controls 

periòdics estipulats pel veterinari, 

(temperatura, pressió arterial, cures, 

alimentació, higiene, controls 

postquirúrgiques ...). Així com les 

medicacions prescrites en cada cas. 

Estaran tots els animals junts? 

El nostre hospital disposa de 4 sales 

d'hospitalització: dos de gossos, una de gats 

i una per a animals exòtics. 

 

Intentem mantenir l'ambient més tranquil 

possible per minimitzar l'estrès que puguin 

patir els nostres pacients. 

 

Per a una millor recuperació de l'animal tant 

els nostres ATV 's com els veterinaris i resta 

de personal insistim a proporcionar un 

ambient acollidor i afectuós als nostres 

pacients. 

 

 



 

 

Especialitats 

Cardiorespiratori/Cateterismes 

Cirurgia intervencionista 

Oftalmologia 

Neurologia/Neurocirurgia 

Dermatologia 

Diagnòstic per la imatge 

Medicina Interna 

Cures intensives 

Cirurgia 

Animals exòtics 

Anestèsia 

Etologia 

Urgències 

Oncologia 

Fisioteràpia/ Rehabilitació 

Ortopèdia/Traumatologia 

 

 

 

 

HOSPITAL VETERINARI MOLINS 

P.I. Molí dels frares C/B N-27  

Sant Vicenç dels Horts    

Telèfon 93 668 57 53 

www.hvmolins.com  

hospital@hvmolins.com 

Urgències les 24 hores 365 dies a l’any 
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