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Equip professional

(

A Paido entenem els valors com allò que ens defineix. La nostra visió
parteix de la professionalitat i de l’excel·lència assistencial als nostres
pacients. La recerca i la innovació també formen part de la nostra identitat.
Promovem i valorem la formació continuada entre els nostres especialistes.
Som un equip sòlid, multidisciplinar, format per professionals altament
qualificats i amb una llarga experiència, que treballem de manera
coordinada amb un objectiu comú: oferir una visió integral per atendre el
que cada pacient necessita.
La comunicació i el compromís amb famílies i escoles és un tret diferencial
del nostre dia a dia.

Professionals
Coordinació:

Dra. Virginia Trémols, Dra. en neurociència cognitiva, 		
neuropsicòloga clínica, psicòloga clínica

Neuropsicologia:

Anna Claret
Amaia García
Estela López
Ana Miralles

Marta Sanz
Núria Torrent
Dra. Virginia Trémols

Psicologia Clínica:

Maria Caral
Agatha Figuerola
Xènia Moliner

Concepció Moya
Sònia Ricart

Psiquiatria:

Dra. Nuria Gómez
Dr. Llorenç March

Logopèdia:

Patricia Borrellas
Maite González

Neonatologia:

Dr. Vicente Molina
Dra. Roser Porta

Neuropediatria:

Dr. Francisco González de la Rosa 		

Neurocirurgia:

Dr. Santiago Candela

Pediatria:

Dra. Núria Curell
Dra. Sol Florensa

Ginecologia:

Dra. Núria Parera

Intel·ligència i Aprenentatge
L’objectiu és l’abordatge de les dificultats que es poden presentar en relació
a la intel·ligència i els diferents processos d’aprenentatge durant l’etapa
escolar (4 a 18 anys):
Neuropsicologia
• Trastorns d’aprenentatge: dislèxia, discalcúlia, trastorn d’aprenentatge no
verbal (TANV), disortografia.
• Trastorns del neurodesenvolupament amb interferència en els
aprenentatges, trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
(TDAH).
• Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).
• Alteració en les funcions executives.
• Dèficits perceptius i grafomotrius.
• Consell escolar.
• Orientació professional.
• Intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual: estimulació cognitiva global
amb l’objectiu de potenciar els aprenentatges funcionals per a un
desenvolupament autònom per a la vida. Assessorament i acompanyament
familiar en l’escolaritat i en la transició a la vida adulta: incorporació al
món laboral, gestió econòmica i gestió del lleure.
• Altes capacitats: diagnòstic i consell escolar.

Professionals
Neuropsicologia:

Anna Claret
Marta Sanz
Amaia García
Núria Torrent
Estela López
Dra. Virginia Trémols
Ana Miralles		

Psiquiatria:

Dra. Nuria Gómez
Dr. Llorenç March

Neuropediatria:

Dr. Francisco González de la Rosa

Atenció Precoç
L’objectiu és diagnosticar i tractar trastorns del desenvolupament en pacients de 0 a
6 anys. Aquests trastorns poden afectar diverses àrees:
• Cognitiva: dificultats a l’inici dels aprenentatges escolars, rendiment intel·lectual
alterat.
• Motriu: retard motriu global, malaptesa manual, dispràxies.
• Llenguatge: retard del llenguatge, dificultats del llenguatge expressiu/comprensiu,
dislàlies (dificultats fonètiques), quequeig. Trastorns articulatoris i de la deglució:
Teràpia Miofuncional.
• Afectivitat/relació: dificultats de socialització, de comportament, pors, gelosia,
dependència. Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

Professionals
Psiquiatria:

Dra. Núria Gómez
Dr. Llorenç March

Neuropediatria:

Dr. Francisco González de la Rosa

Psicologia Clínica:

Agatha Figuerola
Concepció Moya
Sònia Ricart		

Logopèdia:

Patricia Borrellas
Maite González

Neuropsicologia:

Amaia García		
Ana Miralles

Prematuritat i Atenció a Nens
de Risc Neurològic
L’objectiu és detectar i tractar des del naixement possibles dèficits en els nens
nascuts prematurament (abans de la setmana 37 de gestació) i aquells nascuts
amb risc neurològic, amb la finalitat d’iniciar una intervenció precoç i millorar el
seu pronòstic.
Nadons de risc neurològic:
•
•
•
•
•
•

Prematuritat.
Retard del creixement intrauterí.
Convulsions.
Malalties metabòliques o cròniques.
Infeccions del sistema nerviós.
Micro/macrocefàlia, etc.

Les seqüeles neurològiques més freqüents són:
•
•
•
•

Dèficits sensorials.
Paràlisi cerebral.
Dèficit cognitiu.
Alteracions del llenguatge, de la conducta o de l’aprenentatge.

Professionals
Neonatologia:

Dr. Vicente Molina
Dra. Roser Porta

Psiquiatria:

Dra. Núria Gómez
Dr. Llorenç March

Neuropediatria:

Dr. Francisco González de la Rosa		

Psicologia Clínica:

Concepció Moya

Logopèdia:

Patricia Borrellas
Maite González

Neuropsicologia:

Ana Miralles

		

Dany Cerebral Adquirit (DCA)
L’objectiu és avaluar i intervenir els dèficits cognitius, conductuals i emocionals
conseqüència d’un dany cerebral, ja sigui adquirit o per alteracions del
neurodesenvolupament. Mitjançant la rehabilitació neuropsicològica es parteix de
la compensació i restitució de les dificultats secundàries al DCA amb la finalitat de
proporcionar al nen/a el màxim nivell d’autonomia. Des de la vessant emocional
oferim acompanyament i adaptació a les noves circumstàncies familiars.
Les causes més freqüents de DCA que poden produir dèficits neuropsicològics són:
•
•
•
•

Malalties oncològiques del Sistema Nerviós Central (SNC).
Hipòxies-isquèmies peri o postnatals.
Traumatismes cranioencefàlics (TCE).
Accidents cerebrovasculars (AVC) (ictus hemorràgic, ictus isquèmic, malformacions
arteriovenoses).
• Malalties metabòliques amb afectació al SNC.
• Epilèpsia.

Professionals
Neuropediatria:

Dr. Francisco González de la Rosa		

Neurocirurgia:

Dr. Santiago Candela

Psiquiatria:

Dra. Núria Gómez
Dr. Llorenç March

Neuropsicologia:

Marta Sanz
Dra. Virginia Trémols		

Psicologia Clínica:

Concepció Moya

Logopèdia:

Patricia Borrellas
Maite González

Psicologia Clínica
L’objectiu és detectar i tractar trastorns emocionals i de conducta:
• Trastorns de l’estat d’ànim i trastorns d’ansietat: depressió, ansietat
generalitzada, trastorn per estrès post-traumàtic, fòbies, trastorn
obsessiu-compulsiu, trastorn d’ansietat per separació, trastorn límit de la
personalitat, trastorn bipolar.
• Trastorns de conducta: TDAH, trastorn negativista desafiant, conducta
explosiva.
• Trastorns de la son.
• Trastorns de l’alimentació.
• Dificultats de relació: inhibició, impulsivitat, manca d’habilitats socials.
• Trastorn de l’Espectre Autista.
• Trastorns del control d’esfínters: enuresi/encopresi.
• Problemes psicosomàtics: cefalees, vòmits, dolors abdominals.
• Processos de dol.
• Addiccions a tòxics i addiccions digitals.
• Orientació a pares i escoles.
• Grups d’habilitats socials.
• Bullying.

Professionals
Psicologia Clínica:

Maria Caral		
Agatha Figuerola		
Xènia Moliner

Psiquiatria:

Dra. Nuria Gómez
Dr. Llorenç March

Concepció Moya
Sònia Ricart

Adolescència
L’objectiu principal és la detecció precoç de les dificultats prevalents a
l’adolescència. Oferim acompanyament en la transició a l’edat adulta. Seguiment
de les conductes de risc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Addiccions digitals: xarxes socials, jocs de rol, jocs on-line, etc.
Canvis bruscos en la conducta: alimentària, ideològica, d’hàbits, d’amistats, etc.
Consum de tòxics.
Primers contactes sexuals.
Dificultats de relació.
Aïllament social.
Problemes d’estat d’ànim i ansietat.
Problemes de son-vigília.
Orientació a pares.

Professionals
Pediatria:

Dra. Núria Curell

Ginecologia:

Dra. Núria Parera

Psicologia Clínica:

Maria Caral
Sònia Ricart

Psiquiatria:

Dra. Nuria Gómez
Dr. Llorenç March

Adopció
L’objectiu és acompanyar a les famílies i els nens en el procés adoptiu.
• Preadopció: consultes i tractaments. Gestió del temps i de l’espera. Aspectes
emocionals. Família extensa. Parella. Assessorament mèdic i psicològic a partir
de l’assignació de l’infant. Patologies freqüents en els menors adoptats.
• Postadopció: observació, assessorament i tractament. Aspectes evolutius i de
criança (mèdics i psicològics). Seqüeles de l’abandonament i de les vivències
a la institució. Canvi d’hàbits, pautes i normes (de la institució a la família).
Vincles: trastorns eventuals. Escolarització (quan i com). Adopcions
interètniques. Integració. Adolescència i adopció. La qüestió sobre els orígens.

Professionals
Pediatria:

Dra. Sol Florensa

Neuropediatria:

Dr. Francisco González de la Rosa

Psiquiatria:

Dra. Núria Gómez
Dr. Llorenç March

Psicologia Clínica:

Concepció Moya

Neuropsicologia:

Dra. Virginia Trémols
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Trastorns de la Conducta
Alimentària (TCA)

L’objectiu principal és la detecció precoç d’alteracions de la conducta alimentària
i el seu tractament ambulatori. Ens coordinem amb centres de derivació (hospital
de dia, sala d’hospitalització, hospitalització de llarga estada).
•
•
•
•
•
•

Anorèxia Nerviosa.
Bulímia Nerviosa.
Trastorn per afartaments.
Problemes alimentaris inespecífics.
Problemes de rumiació i pica.
Evitació o restricció de la ingesta d’aliments.

Professionals
Ginecologia:

Dra. Núria Parera

Pediatria:

Dra. Núria Curell

Psiquiatria:

Dra. Nuria Gómez
Dr. Llorenç March

Psicologia Clínica:

Maria Caral		

Espai Familiar
Dins de les famílies, les dificultats individuals són viscudes de forma diferent per cada
membre i acostumen a provocar canvis en la comunicació, cohesió o vincles.
Des d‘aquesta perspectiva, hem dissenyat aquest espai com:
• Un complement als tractaments individuals de qualsevol de les nostres unitats.
• Per atendre demandes de famílies amb dificultats en qualsevol aspecte de la criança,
educació,etapes de crisi o trencaments, dols, etc.
• Com espais de trobada, en grup de mínim quatre famílies, amb dificultats semblants,
per intercanviar experiències i formació.

Professionals
Psicologia Clínica:

Concepció Moya
Xènia Moliner

Acompanyament Quirúrgic
L’objectiu és oferir suport psicològic als nens i a les seves famílies per disminuir o evitar
ansietat i fòbies associades a intervencions quirúrgiques programades i menys greus,
així com poder fer un acompanyament en processos de malalties de llarga durada que
requereixin hospitalitzacions (oncologia, etc.).
En el cas de pacients hospitalitzats, poder fer el diagnòstic diferencial de patologies
psicològiques que cursen amb patologia somàtica.

Professionals
Psicologia Clínica:

Concepció Moya
Maria Caral

Trastorn de l’Espectre del
Síndrome Alcohòlic Fetal
L’objectiu és diagnosticar, tractar i assessorar als nens, adolescents i les seves famílies
amb sospita d’afectació per consum d’alcohol durant l’embaràs.
Diagnòstic mitjançant:
•
•
•

Avaluació física i mèdica.
Avaluació neuropsicològica.
Avaluacions funcional i psiquiàtrica.

Tractament integral:
•
•
•

Del nen: estimulació cognitiva, tractament psicològic i/o farmacològic.
Assessorament familiar. Pautes educatives.
Orientació i assessorament escolar.

Professionals
Pediatria:

Dra. Sol Florensa

Psiquiatria:

Dra. Núria Gómez

Psicologia Clínica:

Concepció Moya

Neuropsicologia:

Dra. Virginia Trémols

Neuropediatria:

Dr. Francisco González de la Rosa

Llenguatge i Comunicació
L’objectiu és diagnosticar i tractar nens que presenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retard simple del llenguatge.
Dificultats en el llenguatge expressiu/comprensiu.
Trastorn específic del llenguatge (TEL).
Dislàlies.
Trastorns de la deglució (Teràpia Miofuncional).
Alteracions del ritme de la parla. Disfèmia/quequeig, taquifèmia.
Assessorament a famílies i escoles.
Problemes de comunicació. Comunicació Augmentativa.
Tallers grupals de prevenció, correcció i estimulació del llenguatge.
Estimulació del llenguatge amb nens amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

Grup de pares d’intervenció i potenciació d’habilitats comunicatives i
llenguatge. L’objectiu és donar eines i estratègies als pares per tal de potenciar i
millorar les capacitats comunicatives i lingüístiques dels seus fills. Grup de pares d’infants
de desenvolupament normatiu amb retard del llenguatge i grup de pares d’infants amb
afectacions secundàries a altres patologies.
Grup de pares de trastorns de la deglució en nounats de risc. L’objectiu és
crear un espai on els pares puguin rebre assessorament a més de donar-los noves eines
en un aspecte de la criança que preocupa: l’alimentació.

Professionals
Logopèdia:

Patricia Borrellas
Maite González

Paido Online
Oferim assistència psicològica, psiquiàtrica i logopèdica online a través
de videoconferència a pacients pediàtrics que ho necessitin.
L’alta qualitat assistencial, el treball en equip entre els diferents professionals de
Paidodex, l’atenció multidisciplinar i l’accessibilitat dels nostres professionals ens
defineixen.
Aquest servei està adreçat tant a famílies que, per raons laborals, han hagut
de traslladar-se a viure temporalment a l’estranger i tenen dipositada la seva
confiança en el nostre equip, com a famílies que no són pacients del nostre
departament però que desitgen ser tractades per nosaltres.
Gràcies a la digitalització podem internacionalitzar-nos i donar els nostres
serveis arreu del món.

Professionals
Logopèdia:

Patricia Borrellas
Maite González

Neuropsicologia:

Anna Claret		
Amaia García		
Ana Miralles		

Psicologia Clínica:

Maria Caral
Xènia Moliner				

Marta Sanz
Núria Torrent
Dra. Virginia Trémols

Paido Compromesa
Paido Compromesa és un projecte de Responsabilitat Social
Corporativa (RSC) a partir del qual oferim els nostres serveis a col·lectius
desfavorits prèviament escollits a partir d’un projecte sòlid amb possibilitat
de ser ampliable i perdurable en el temps.
Podem donar servei posant el focus en la salut infantil a segments de
població que no tenen accés a la sanitat privada en àmbits on la sanitat
pública no té cobertura.

Professionals
Logopèdia:

Patricia Borrellas
Maite González

Neuropsicologia:

Anna Claret		
Amaia García		
Estela López		
Ana Miralles		

Marta Sanz
Núria Torrent
Dra. Virginia Trémols

Ajuda
En cas que dubteu respecte el professional més adequat al qual adreçar-vos podeu
contactar a info@paidodex.com

Adreça:
C/ Anglí, 31, 2ª planta
08017 Barcelona
Telèfon: 93 205 57 57
www.pediatriadexeus.com
Horari: DL-DV 9-21h.

Accessos:
FGC Sarrià, sortida “Hort de la Vila”
Autobusos línies 66, 68, 75, H4 i V7
Ronda de Dalt, sortida 7
Pàrquing públic al mateix edifici
Pàrquing municipal a 100 metres
(Psg. Bonanova amb Via Augusta)

