Servei de podologia per a gent gran
AVÍS! TEMPORALMENT AQUEST SERVEI ESTÀ ATURAT DEGUT A LES MESURES SANITÀRIES APLICADES PER LA PANDÈMIA
Sol·licitud d'accès al servei de podologia per a gent gran.

QUI EL POT DEMANAR
Persones grans majors de 65 anys
Persones menors de 65 anys que pateixen determinades patologies.

QUAN ES POT FER
Tot l'any excepte el mes d'agost.

COM ES POT TRAMITAR
PER TELÈFON:
Podeu concertar cita prèvia per via telefònica trucant al telèfon del servei de podologia indicat, segons el cas.
Casal de la gent gran de La Torrassa
Telèfon: 934403067 (Casal)Cita prèvia: 934401157 (Servei de Podologia de dilluns a divendres de 9 a 13h.)
Horari: De dilluns a diumenge de 10 a 13 h. i de 16 a 20 h.
Prestació de serveis de podologia: de dilluns a divendres de 9 a 13 h.
Casal de la gent gran de Provençana
Telèfon: 932632775 (Casal)Cita prèvia: 932618946 (Servei de Podologia de dilluns a divendres de 9 a 13h.)
Horari: Dilluns a diumenge de 10 a 13 h. i de 16 a 20 h.
Prestació de serveis de podologia: de dilluns a divendres de 9 a 13 h.

PRESENCIALMENT:
Heu de concertar cita prèvia per tenir accés al servei de podologia i heu d'aportar la documentació necessària als equipaments indicats.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
DNI (original).
L’última declaració de la Renda o certificat tributari de l’IRPF (en cas de no estar obligat/ada a presentar la Declaració de la Renda).
El certificat tributari de l’IRPF es pot aconseguir:
- Presencialment en la Agència Tributària, o
- si disposeu de certificat electrònic, en el següent enllaç: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G317.shtml
Full amb la medicació actual.

Casal de la gent gran de La Torrassa
C. Albareda n° 2, PB pis. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: De dilluns a diumenge de 10 a 13 h. i de 16 a 20 h.
Prestació de serveis de podologia: de dilluns a divendres de 9 a 13 h.
Casal de la gent gran de Provençana
AV Amadeu Torner n° 28. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: Dilluns a diumenge de 10 a 13 h. i de 16 a 20 h.
Prestació de serveis de podologia: de dilluns a divendres de 9 a 13 h.

MÉS INFORMACIÓ
Descripció:
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Educació sanitària en autocura individual i en petits grups.
Assessorar en autocura i derivar.
Manteniment de la higiene
Objectius:
Millorar la qualitat de vida facilitant un servei de podologia primària integral.
Assolir una millor higiene dels peus, mobilitat i autonomia.
Servei en col·laboració amb l'Escola Universitària de Podologia de la Universitat de Barcelona, amb seu al Campus de Bellvitge. I amb la prestació
del servei de podòlegs professionals.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Negociat de Salut Comunitària
Telèfon: 93 403 69 12, 93 403 29 25
Horari: Dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Sense resolució d'òrgan
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