És un gran plaer i satisfacció dirigir-nos a tú amb motiu de la presentació de la primera edició del
Newsletter Gescobert, desenvolupat per a que tots els que formem part de Gescobert puguem apropar-nos
més als nostres clients compartint coneixements, oferint consells i informant dels avenços en medicina així
com assoliments aconseguits a través de l'elaboració de diferents sol·lucions. Pels qui formem part
del Grup els avenços en la tecnologia és un pilar fonamental en el desenvolupament de la nostra xarxa,
útil pel foment de les relacions amb els nostres clients, per això, a través d'aquest nou canal de comunicació
els mantindrem informats sobre els nostres plans presents i futurs, així com de l'estat dels projectes en curs
en cadascuna de les àrees, creant simbiosis i optimitzant a l'extrem els recursos
Amb molta il·lusió per la nostra banda ens dirigim a tu per comunicar-te que a partir d'ara t'enviarem
regularment un Newsletter, on trobaràs informació que et serà útil, dins d'aquesta inclourem:
-

Nous productes.
Noves prestacions de les pòlisses.
Suggeriments i informació de nous tractaments mèdics.
Acords amb Clíniques i Hospitals
Etc.

Volem aprofitar aquest mitjà de comunicació per apropar la nostra Corredoria a tu, pretenem que coneguis
les nostres activitats i sobretot al personal que les desenvolupa. Gescobert Corredoria d'Assegurances està
integrada dins de Concentra Grup, compost per diverses societats dedicades a la intermediació, en el
sector assegurador.

Entrevista Dr. Gironella Coll, Joaquim

Dr. Gironella-Institut Laser Medical Rent
Consulta Barcelona- Clínica CIMA
900 102 378
Consulta Girona
Rda. Sant Antoni Mª Claret, 20
Tel. 972 410 404
www.lasermedicalrent.com
Tlf Gratuït 900 102 378
Tècniques urològiques mínimament invasives i sense transfusions pel tractament del creixement de pròstata
benigne i el càncer de pròstata i renal.

El Dr. Gironella- Institut Làser Medical Rent és una de les plataformes tecnològiques més importants d'Europa.
Està especialitzada en tractaments per a patologies urològiques comunes com el creixement benigne de la
pròstata, o el càncer de pròstata i renal.
Quines són les patologies més comunes en el camp de la urologia?
Sense cap dubte són el creixement benigne de pròstata ( o HBP), i el càncer de pròstata i renal. La primera
és, com el seu nom indica, de caràcter benigne però el percentatge d'homes que ho pateixen a partir dels 50
anys és altíssim i gairebé sempre ha de ser intervingut. Actualment comptem amb la tecnologia làser LMR per
poder oferir als pacients la millor sol·lució al seu problema. El càncer de pròstata i renal són patologies
diferents, que requereixen d'un altre tipus de tècniques per al seu tractament. La criocirugía és una de les
millors opcions per al seu tractament.
En què consisteix la criocirugía?
És una forma de tractament del càncer prostàtic i renal localitzat. Es basa i el fred extrem per a la destrucció
de cèl·lules tumorals. Minimitza riscos i té com a avantatges un índex d'incontinència menor al 1%, breu
ingrés hospitalari ( 24/48h ) no són necessàries transfusions sanguínies o ingrés en la UVI, i el que és molt
important, evita sotmetre al pacient a l'efecte de la radiació d'altres tècniques com la radioteràpia o la
braquiterapia. La criocirugía pot ser emprada també com a teràpia de rescat per a errades d'aquestes dues
tècniques.
Què és la tecnologia làser LMR?
La tecnologia làser LMR és única i permet tractar als pacients de forma individual. És a dir, gràcies a aquesta
tecnologia podem utilitzar el làser més adequat per a cada pacient, ja que la plataforma disposa dels millors
làsers del mercat. D'aquesta manera, oferim medicina personalitzada. És molt important tractar cada cas de
manera individualitzada ja que cada pacient i cada pròstata tenen les seves particularitats. Els avantatges de
tractar la hiperplàsia benigna de pròstata amb tecnologia làser LMR són significatives.

Avantatges i comparativa Làser LMR
La Tecnologia Làser LMR és l'opció menys agressiva i invasiva, i els seus avantatges són considerables:
El làser més adequat per a cada pacient.
Ingrés hospitalari mínim ( 24 hores )
Sense transfusions ni absorció de líquids
Alleujament ràpid dels símptomes.
Recuperació ràpida de l'activitat normal del pacient.
Sondaje vesical generalment menor de 24-48 hores.
Perdurable. En els 15 anys de seguiment en la Clínica Maig a EUA, cap pacient ha requerit tractar-se de nou
per creixement de la glàndula.
Absència d'incontinència i impotència en aquests 15 anys de seguiment en la Clínica Maig a EUA.

Existeixen centres a Espanya a part de Barcelona?
Per descomptat que sí. El Dr. Gironella és el director mèdic per a Catalunya de l'Institut Laser Medical Rent.
Però la tecnologia làser LMR està present en tot el país amb els millors especialistes, hospitals i clíniques. La
filosofia de Laser Medical Rent és que tots els pacients puguin disposar dels avantatges d'aquestes tècniques.

Centres a nivell nacional
Corunya - Albacete - Alacant - Almeria - Astúries – Aranda - Badajoz- Barcelona - Benidorm - BurgosCàceres- Cadis - Castelló- Denia -Girona –Granada - León- Madrid-Màlaga - Mallorca – Marbella- MenorcaMúrcia - Orense – Pontevedra- Salamanca- Sevilla –Talavera- Tarragona- València- Valladolid -Vigo

Unitat de Medicina y Cirurgia Sense Sang
Centre Médic Teknon

La Unitat de Medicina i Cirurgia Sense Sang (UMCSS) de Centre Mèdic Teknon ofereix un tractament de
qualitat a aquells pacients que busquen alternatives a l'ús de transfusions de sang. La cura mèdica sense sang
és un enfocament avançat que ofereix beneficis a aquell pacient que, per raons mèdiques, personals o
religioses, prefereix escogir tractaments i tècniques que evitin una transfusió de sang.
A aquest plantejament s'afegeix el fet que la sang és actualment un recurs / ben escàs, per la qual cosa
disposar d'una Unitat de Medicina i Cirurgia Sense Sang suposa un plantejament adaptat a les necessitats
actuals i una proposta de futur.
Per què una Unitat de Medicina i Cirurgia Sense Sang?

Centre Mèdic Teknon ha tractat, des dels seus inicis, a pacients usant tècniques mèdic-quirúrgiques sense
sang en totes les especialitats, per la qual cosa compta amb una àmplia experiència en aquest àmbit que li ha
valgut per convertir-se en un referent nacional.
L'ús de tractaments mèdic-quirúrgics sense l'ocupació de sang comporta una reducció de les complicacions
associades a les transfusions i facilita la recuperació del pacient. El programa de Centre Mèdic Teknon ofereix
una atenció de qualitat tant a aquells pacients que únicament accepten transfusions realitzades amb la seva
pròpia sang com a aquelles persones que rebutgen qualsevol tipus de transfusió i que rebutjan l'ús de
components derivats.
La Unitat de Medicina i Cirurgia Sense Sang està formada per un equip multidisciplinari compromès amb les
inquietuds que li han portat a decidir-se per un tractament sense sang.
Per això, la unitat compta amb professionals altament especialitzats i experts en l'ús de tècniques sense sang,
els quins consideressin les seves necessitats personals, li informessin sobre les alternatives possibles, i li
ajudaran a determinar la millor via amb l'objectiu de disminuir o eliminar la necessitat d'una transfusió de
sang.

La Unitat de Medicina i Cirurgia Sense Sang està coordinada per un metge especialista que farà un seguiment
exhaustiu del pacient durant la seva estada en el centre.
El programa de Centre Mèdic Teknon compta amb un professional íntegrament dedicat a la mediació sanitària
que a més acompanyarà al pacient en tot el procés mèdic-assistencial.
Actualment la UMCSS aquesta treballant a la programació de la setmana internacional de Medicina i Cirurgia
Sense Sang prevista des del 7 al 12 de novembre de 2011 sota el títol: Ús racional de la sang en Medicina i
Cirurgia. Un debat obert en la qual participessin una àmplia representació de professionals amb l'objectiu
d'exposar i divulgar tot allò que està implicat i fa possible la medicina i cirurgia sense sang.

