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El Consorci Agents de Salut (CASAP) és un ens públic que
té com a finalitat la provisió de serveis sanitaris. Lequip
datenció 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 de clínica, infermeres, odontòlegs,
metges pediatres i metges de família.
A partir dara, i mantenint els mateixos criteris, el centre
de salut Can Bou ofereix nous serveis a la població. En el
marc duna cartera de serveis complementària plantegem una
oferta datenció ampliada que inclou:
- Odontologia
- Podologia
- Acupuntura
- Psicologia
- Logopèdia (a partir de 6 anys)
- Ioga Mètode Iyengar®
- Atenció al viatger
- Medicina Esportiva
- Musicoteràpia
- Nutrució Esportiva
- Osteopatia

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

OSTEOPATIA

Centre de Salut CAN BOU
Av. Ciutat de Màlaga, 18-20
08860 Castelldefels
Tel. 93 664 97 76
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L'osteopatia tracta les lesions integrant-les dins la
globalitat del cos humà, mai no de forma aïllada, fent
servir les mans com a única eina.
Metodologia: es realitza una primera visita que consta
de la valoració d' antecedents + exploració física i on es
decideix el pla de tractament.
Indicacions: dolors d'esquena, fuetades cervicals,
ciàtiques, neuràlgies, tendinitis, hèrnies i protrusions
discals, restrenyiment, síndrome del colon irritable,
diarrees, hèrnies de hiatus, acidesa, trastorns ginecològics,
embarassades i post-part, migranyes, mal de cap, sinusitis,
vertigen, marejos, problemes de mandíbula, acúfens,
estrès, ansietat, etc...

Composición

