SOL.LICITUD SERVEI DE FISIOTERÀPIA
NOM

DNI

ADREÇA
EDAT

MUNICIPI
SOCI FENIX

TRACTAMENT REBUT (Marcar X)
☐ QUIMIO
☐ RADIO
☐ CIRURGIA

TELÈFON
CENTRE HOSPIT. REFERÈNCIA

e-mail
CONFORMITAT DEL METGE

SOL.LICITA el servei de FISIOTERÀPIA que ofereix l’Associació Fènix d’ajuda i suport
contra el càncer, d’acord amb les següents condicions:


La teràpia s’aplicarà als socis de Fènix, de forma individualitzada a les
instal·lacions del Centre d’esports i de salut ESPAIGUA de Solsona, a càrrec de la
Sra. Olga Urbano fisioterapeuta especialitzada, número col·legiada 3647



El servei de fisioteràpia ofereix dues opcions per a la rehabilitació personalitzada
a escollir d’acord amb les recomanacions mèdiques i de la fisioterapeuta:
a) En medi aquàtic on la temperatura, la disminució de la gravetat i la pressió
hidrostàtica, facilita la realització del treball terapèutic, dirigit
prioritàriament, a les persones afectades per càncer de mama amb exercicis
de rehabilitació de la zona toràcica indicat desprès de la cirurgia i per la
mobilitat general del cos.
b) En sec, per aquells pacients immune deprimits, que l’activitat dins l’aigua
es desaconsella i que els exercicis de fisioteràpia incideix directament en la
recuperació i millora de la qualitat de vida.



El tractament inicial és de 5 sessions que podrà ser ampliat fins a un màxim de 20,
prèvia valoració, d’una durada màxima de 45 minuts i una cadència de 2 sessions
per setmana.



El cost del tractament va a càrrec de l’associació Fènix que assumeix la despesa
següent:
a) 5 sessions: 110,5 euros
b) 20 sessions: 348,5 euros



El pacient és compromet a seguir el programa de tractament recomanat de forma
ininterrompuda, a excepció de causa justificada i prèvia comunicació al centre
ESPAIGUA.



El sol·licitant prèviament a l’inici de la teràpia dipositarà a Fènix una quantitat de
25.-euros, que li seran retornats al final del tractament en el cas de seguir el
programa sense interrupció.

Signatura i data:
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
dades facilitades seran registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a Fènix, Avda. Països Catalans, 25280-Solsona

