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Tel. 93 665 56 59

ACUPUNTURA
Regulació energètica

Tractament del dolor

Sistema nerviós

Millora de l’estat general
Augment de l’energia defensiva

Esquelètic
Ossi
Visceral

Ansietat
Estrès
Depressió
Insomni

A partir d’ara, i mantenint els mateixos criteris, el
centre de salut Can Bou ofereix nous serveis a la
població. En el marc d’una cartera de serveis
complementària plantegem una oferta d’atenció
ampliada que inclou:

- Odontologia
- Podologia
- Acupuntura
- Abordatge de conflictes personals i de parella

El Consorci Agents de Salut (CASAP) es un ens públic
que té com a finalitat la provisió de serveis sanitaris.
L’equip d’atenció primària Can Bou, gestionat pel
CASAP, vol donar una atenció de salut de màxima
qualitat i alt nivell de resolució. Els professionals de
Can Bou gestionen les necessitats de salut de la
població per donar resposta amb agilitat, de manera
individualitzada i basant-se en criteris de rigor
científic i eficiència. EAP Can Bou està integrat per
administratius, auxiliars d’infermeria, infermeres,
odontòlegs, metges pediatres i metges de família.
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