BELEZA Marina Berti

Concierge em saúde, conforto
e segurança após a cirurgia
Finalmente chegou o dia da tão sonhada cirurgia plástica, mas será que
você realmente cuidou de tudo para ter um período pós-operatório tranquilo?

S

eguir à risca os cuidados pré e pós-operatórios se faz
importantíssimo para não comprometer o resultado da
intervenção. Mas seria maravilhoso ter alguém que se
preocupasse com isso, certo? Essa é a proposta do novo serviço oferecido pela Marina Berti Estética & Bem Estar. “Nosso
objetivo é que a pessoa possa se recuperar tranquilamente
sem se preocupar com alguns detalhes como: se locomover do
hospital até a residência, ir à drenagem linfática pós-operatória e até não se preocupar com as compras no mercado ou na
farmácia”, explica a fisioterapeuta Marina Berti Bornhausen,
idealizadora do serviço que oferecerá desde a reserva do hotel,
marcação de consultas médicas, escolha das cintas pós-operatórias, acompanhante para pernoite hospitalar, serviços de
enfermagem domiciliar para auxiliar em banhos e curativos,
fisioterapia domiciliar, auxílio para compras na cidade e escolha de restaurantes, entre outros. “Tudo que facilite a vida
da pessoa que se encontra impossibilitada de realizar as atividades de vida diária sozinha, temporariamente, será solucionado ou facilitado pelos nossos serviços! E o melhor, tudo
com uma equipe treinada e com vasta experiência na área, o
que deixará a pessoa mais segura tanto antes como depois da
cirurgia”, complementa.
Por trabalhar há oito anos na área de cirurgia plástica estética e reparadora, Marina percebeu a necessidade de auxiliar pessoas, que residem no Brasil ou no exterior, que ficam
confusas e perdidas nesse tão sonhado momento. “Estive a
trabalho na África algumas vezes, mais especificamente em
Luanda e Moçambique, e desde então tenho auxiliado muitas
amigas de lá a encontrarem bons médicos no Brasil e a se tratarem aqui, seja para um simples check-up ou para a realização de tratamentos estéticos e dentários”, conta Dra. Marina.
Mais sobre Marina Berti:
Em 2001, fez especialização em UTI no Hospital Mario
Gatti, em Campinas. Fez estágios na Unicamp e no Instituto
de Cardiologia Dante Pazzanese. Há oito anos trabalha na
coordenação de equipe de cirurgia plástica. Fez parte da
equipe de renomados cirurgiões plásticos em São Paulo como
o Dr. Romeu Fadul (de 2005 até hoje), Dr. Alan Landecker
(de 2010 a 2103) e Dr. Eduardo Lintz (de 2013 a 2015).
Hoje conta em sua clínica com uma equipe formada
por fisioterapeutas, esteticistas e enfermeiras muito
bem treinados e engajados no cuidado ao paciente
que necessite de cuidados especiais.
Para contratar ou consultar os serviços do concierge em saúde da
Dra Marina Berti, envie um email para marina@marinaberti.com.br
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