Targeta sanitària
individual
La targeta sanitària individual és
el document que us identifica i us
facilita l’accés als centres i serveis
sanitaris públics. Porteu-la
sempre que vingueu al centre de
salut o us adreceu a qualsevol altre
equipament sanitari.
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La vostra opinió ens
interessa. Feu-nos saber
els vostres suggeriments
i propostes de millora:
dprimaria@hospiolot.cat

Vall d'en Bas i Hostoles
CAP Sant Esteve d'en Bas
C.L. Sant Privat d'en Bas
C.L. Sant Feliu de Pallerols
C.L. les Planes d'Hostoles
C.L. Riudaura
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Departament de Salut

La F. Hospital d'Olot i Comarcal de
la Garrotxa posa al vostre servei un
gran equip de professionals per
atendre les vostres necessitats de
salut.

Equip d’atenció primària
L’equip d’atenció primària (EAP) el formem
professionals que tenim cura de la vostra
salut al llarg de tota la vida. Us atenem a
les consultes del centre d’atenció primària
o, si cal, al vostre domicili.

■

Atenció a la salut sexual i reproductiva
■ Xerrades i activitats adreçades
a la comunitat
■ Informació, tràmits i gestions derivades de
l’assistència

Podeu programar les vostres visites
per internet: www.gencat.cat

http://hospiolot.com/atencio-primaria/
O doneu-vos d'alta a l'aplicatius des del vostre
centre d'atenció primària: LA MEVA SALUT

Professionals de l’equip
■

Metges i metgesses de família
Pediatres
■ Odontòlegs i odontòlogues
■
Infermers i infermeres
■
Psicologia Clínica
■ Auxiliars d’infermeria
■ Treballadors i treballadores socials
■ Professionals d’atenció a la ciutadania

On ens podeu trobar

■

Serveis que us oferim
■

Activitats preventives (vacunacions,
educació sanitària i consells de salut)
■ Atenció i seguiment de les malalties
agudes i cròniques
■ Atenció i seguiment de la salut
dels infants
■ Atenció domiciliària
■ Atenció odontològica

CAP de Sant Esteve d'en Bas
c/ Dr. Turró,2
17176 Sant Esteve d'en Bas
Telf.: 972 69 03 02
CL Sant Feliu de Pallerols
c/ del Moli Gros, 2
17174 Sant Feliu de Pallerols
Telf 972 44 42 98

CL Sant Privat d'en Bas
General Estartus, s/n
17178 Sant Privat d'en Bas
972 69 33 46
CL Riudaura
Joan Castañer Massegur, 12
1 17814 Riudaura
673.457.629

Atenció Continuada i urgent
CAP SANT ESTEVE D'EN BAS
Dissabtes de 9 a 14 h. (presencial)
Diumenges i Festius:
*

Atenció Continuada d'Infermeria Programada

* 10 h. CAP St Esteve d'en Bas
*11 h. CL St Feliu de Pallerols
*12 h. CL les Planes d'Hostoles

Fora d'aquests horaris dirigir-vos
o trucar:

Av. Països Catalans, 86

CL les Planes d'Hostoles
Passeig de l'Estació, s/n
17172 Les Planes d'Hostoles
972 44 81 12

17800 Olot (Girona)
Telf .: 972 26 18 00

En cas d’urgència vital o si
necessiteu un transport sanitari
urgent, truqueu al

112.

