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Per què és imprescindible aquesta pòlissa?
Garanteix la recerca i localització de metges les 24 hores
del dia els 365 dies de l'any.
Encara que la trucada no sigui susceptible d'un trasllat
sempre tindrà l'opció de ser atès telefònicament per un
metge o personal sanitari.
En cas d'accident, atropellament, infart, etc., Els primers
a acudir són els serveis d'urgències 061. Ells mateixos fan
el trasllat a l'hospital públic més proper.
Després de conèixer el diagnòstic, entra en funcionament
el servei d'Urgències 24 hores x 365 dies.
A partir d'aquest moment,
Un equip d'experts contactarà amb el millor servei mèdic
o especialistes i amb el millor Centre Mèdic concertat a la
ciutat o a la zona. L'assegurat per la seva banda també
podrà decidir, on vol ser traslladat. Gescobert Medical
proveirà el mitjà més adequat per al seu trasllat
(ambulància, UVI o UCI mòbil, avió sanitari, helicòpter,
etc.). Aquest servei no l'ofereixen les companyies
d'assegurances, és exclusiu de Gescobert.

PÒLISSA Gescobert
MEDICAL COOORDINACIÓ
D'URGÈNCIES I TRASLLATS
HOSPITALARIS

Gescobert llança
una campanya
de vida sense
competència

Durant l'any 2011 es van rebre un total de 895 trucades
d'urgències i trasllats hospitalaris.
Distribució de casos per tipus de serveis:
-58 ambulàncies de trasllats
-9 ambulàncies medicalitzades (UVI mòbil)
-20 centres d'urgències
-211 informació mèdica a pacients
-338 autoritzacions mèdiques i atenció en general
Si necessita més informació sobre això no dubti en posarse en contacte amb Gescobert a través del 902 500 555/
93 230 04

LA MEDICINA DE
FUTUR:

Gescobert llança una campanya de vida sense competència

Estem protegits?
Què cobreix la seva assegurança de vida? Qui són els beneficiaris?
Coneixem les característiques de les assegurances de vida?
La majoria d'assegurats no entenen bé les característiques bàsiques de les assegurances de
vida en què inverteixen els seus diners, motiu pel qual passats els anys es troben amb
sorpreses com l' anul · lació del contracte als 65 anys d'edat, o la manca de cobertura per la
invalidesa absoluta i permanent.
Gescobert en col · laboració amb AXA llancen al mercat una assegurança de vida amb
permanència de garantia per mort fins als 80 anys d'edat.
Què marca la diferència amb altres assegurances de vida?
Li descomptem un 5% mínim del preu que està pagant, en alguns casos l'estalvi pot
arribar fins al 50%.
Porti'ns el seu actual segur i li farem una comparativa gratuïta sense compromís.
La companyia garanteix un increment automàtic i gratuït del 5% del capital després el
5 º any que estigui assegurat i un altre 5% més, després del 10 º any.
Ampliem l'edat de permanència fins als 80 anys a mort
Possibilitat de fraccionar el rebut en forma de pagament mensual, trimestral o
semestral sense cost addicional.
Capital garantit en cas d'Invalidesa Absoluta i Permanent.
Segona opinió mèdica gratuita.
Assistència mèdica telefònica 24 hores gratuita

Si troba alguna cosa més barat ...... truqui'ns i li descomptem un 5% del preu.

LA MEDICINA DE FUTUR:
En tot just uns anys els avenços en medicina han permès que la Cirurgia sigui molt menys
agressiva (Cirurgia Laparoscòpica, Cirurgia Làser, Cirurgia robòtica, etc)

Aquesta cirurgia menys agressiva ha reduït els dies d'ingrés i permet una recuperació més
ràpida dels pacients. La perícia dels cirurgians i les noves tècniques quirúrgiques ara els
permeten donar un nou pas cap al futur: La Medicina i cirurgia Sense Sang, aquest tipus de
Medicina i Cirurgia només es practica en els Hospitals més avançats del Món, et presentem la
Unitat de Medicina i Cirurgia sense Sang de Teknon. A aquesta unitat s'han inscrit més de 70
equips de Cirurgians que la practiquen regularment ...

UNITAT DE MEDICINA I CIRURGIA SENSE SANG, TEKNON

La Unitat de Medicina i Cirurgia Sense Sang (UMCSS) de Centro Médico Teknon
proporciona un tractament integral a tots aquells pacients que decideixen sotmetre a un
procés, ja sigui mèdic o quirúrgic, sense transfusió de sang.
Basada en el concepte Blood Management (ús racional de la sang), la unitat treballa
amb estratègies desenvolupades sobre la base de l'evidència científica, potenciant
sempre la relació metge-pacient de manera que ambdós estableixen conjuntament el pla
terapèutic a seguir segons els valors o opcions personals elegides pel pacient.
L'ús d'aquests tractaments mèdic-quirúrgics sense l'ús 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 refusen l'ús de
components derivats.
Si desitja més informació al respecte pot dirigir-se a:
atencioncliente@gescobert.es Telèfon Dept Atenció Client: 93.230 04 00

