NEWSLETTER GESCOBERT
GESCOBERT S,L.

24/03/2014

Per què és útil que els nens tractin la seva salut dental en un
servei hospitalari universitari de referència infant-juvenil?
Entrevista al Dr. Xavier Massaguer Director General Fundació
Hospital de Nens de Barcelona.
L'Àrea dental forma part de la Fundació Hospital de Nens de
Barcelona, hospital monogràfic infantil que ofereix una atenció
mèdica des del naixement del nen fins a l'adolescència.
Amb un espai de 2500m2, l'àrea aglutina totes aquelles
especialitats relacionades amb la patologia dental infantil. Per a
això, compta amb unes instal·lacions amb la més avançada
tecnologia, quiròfans odontològics, equips de radiodiagnòstic
d'última generació i un equip de professionals amb gran
experiència. Tanmateix disposa d'un programa de formació
continuada amb alumnes de postgrau procedents de diferents
universitats, amb la finalitat d'oferir als nostres pacients una
atenció integral de màxima qualitat amb un tracte proper i
personalitzat.
Entre els nostres serveis comptem amb la Subunitat d'atenció
odontològica al lactant que atén les necessitats dels nens menors
de 3 anys i de les seves mares des del primer dia de vida, tallers
de lactància materna, prevenció de càries dental, urgències i
tractaments dentals. Quan el nen té 3 anys és la Subunitat de
Odontopediatria qui cobrirà totes les seves necessitats de
prevenció i higiene, urgències i tractaments fins que el pacient té
15 anys. A partir d'aquesta edat, la Subunitat d'Odontologia
juvenil supervisarà les necessitats dels joves amb les tècniques
més innovadores en pròtesi dental i implantologia i estètica.
En el camp de la prevenció disposem de la Subunitat d'higiene
que recolza a la resta de subunitats amb tècniques de
tractectomia, fluorització.
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Ja que s'ofereix una atenció integral de les necessitats del pacient
comptem amb una Subunitat d'ortodòncia única en el nostre
mitjà amb especialistes d'alt prestigi i experiència. Amb les
tècniques més noves a l'àrea de l'ortodòncia atenem les necessitats
de la població infantil fins i tot els casos de grans discapacitats i
deformitats crani facials. La Subunitat de cirurgia maxil·lofacial
atén els aspectes quirúrgics i compta amb una unitat de cirurgia
ortognàtica per tractar les malposicions més complexes. La
Subunitat de rehabilitació miofuncional recolza el tractament de
les disfuncions de la musculatura facial i lingual recolzat per
tractaments de logopèdia i electromiografia. Per últim, comptem
amb la Subunitat d'atenció a pacients especials per cobrir les
necessitats d'aquells que presenten alteracions de conducta i
discapacitats psicomotores. Aquests pacients reben tractament en
règim de cirurgia major ambulatòria on es practica tot el
tractament en una sola sessió sota anestèsia general o sedació.
També disposem d'una Subunitat d'urgències que ofereix una
resposta de forma continuada en un entorn hospitalari.
Tot això amb l'única finalitat d'oferir un servei d'alta qualitat i
especialització als nostres pacients. Per a això, coordinarem de
forma integral una sèrie d'accions entre les diferents subunitats
que evitaran desplaçaments innecessaris i sempre amb tècniques
d'última tecnologia i una atenció molt personalitzada de cada cas.

La XII edició dels Premis Gema ha reconegut un any més les
millors iniciatives de gestió empresarial dins de la mediació
asseguradora.

En

aquesta

ocasió,

Gescobert

Corredoria

d'Assegurances de Grup Concentra ha estat guardonada en la
categoria d'Iniciatives Comercials.

Van anar a recollir el premi Dº Javier López- Linares Conseller
Delegat Grup Concentra i Dº Humberto Albanez, Director General
Gescobert.

L'acte de lliurament dels guardons el va presentar Juana Romero,
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Els Premis Gema 2015
reconeixen iniciatives
de gestió empresarial
en la categoria
d'Iniciatives
Comercials a
Gescobert Corredoria
d'Assegurances.
Aquest premi ha estat lliurat
per Dº Juan Ramón Plá
Vicepresident de ADECOSE

responsable de Formació i Esdeveniments de Inese, i va comptar
amb les intervencions de Juan Manuel Blanco, responsable
editorial de Inese, i Francisco Betés, president de IMAF.
Aquest premi ha estat fruit de la iniciativa de millora en les
cobertures de la pòlissa de Coordinació d'Urgències i Trasllats
Hospitalaris del nou servei de convalescència post-hospitalització.

D’esquerra a dreta:
Dº Juan Ramón Plá Otáñez
Vicepresident de ADECOSE
Dº Javier López-Linares Conseller
Delegat Grupo Concentra y Dº
Humberto Albanez Miño Director
General Gescobert Grupo Concentra.
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Per a més informació es pot dirigir a: informacion@gescobert.es

