
INFORME CLÍNIC

Informació de contacte del/la consultant

Nom: Cognom 1: Cognom 2:

Data de naixement
(dd/mm/aaaa):

Edat (anys): DNI:

Telèfon: Mail: Direcció (carrer, n°,
localitat, CP,
província, país):

Informació de contacte del fisioterapeuta

Nom: Marc Cognom 1: Pablo Cognom 2: Planellas

Col•legi:
Col•legi de
Fisioterapeutes de
Catalunya

N° col•legiat: 10563 Mail:
marc@cfemporda.com

Informació de contacte del centre de salut

Registre civil empresa:
Marc Pablo Planellas

Nom del centre:
Centre de Fisioteràpia
Empordà

NIF empresa:
47180750E

Telèfon:
644 089 043

Mail:
info@cfemporda.com

Direcció d'activitat
(carrer, n°, localitat,
CP, província, país):
Avinguda la Llibertat,
82, Palamós, 17230,
Girona, Espanya

Direcció de facturació
(carrer, n°, localitat,
CP, província, país):
Carrer la Mosca, 22,
Palau-Sator, 17256,
Girona, Espanya



Dia: Hora: Lloc:
Avinguda la Llibertat,
82, Palamós, 17230,
Girona, Espanya

Resum

Objectius

El/la (nom) acudeix al nostre centre (Centre de Fisioteràpia
Empordà) demanant assessorament i assistència per millorar
les alteracions físiques i disfuncions que li limiten poder
realitzar les activitats i ocupacions significatives de la
seva vida diària.

Valoració clínica

Ocupacions i activitats afectades

Funcions i capacitats afectades

Experiència subjectiva associada

Signes físics i símptomes d'alarma (Red flags)

Estructures afectades i sistemes biològics afectats

Factors agravants i de perpetuació

Conclusions

….

*Per a més informació consulteu el document annex "valoració
clínica".



Proposta d’estratègies de solució

Objectius:

Protegir. Prevenir el dany.
Millorar la comunicació de la persona amb si mateixa, amb els
altres i amb el món.
Millorar l'ocupació.
Millorar la funcionalitat i la capacitat.
Millorar els factors agravants i de perpetuació.
Millorar l'estat biològic de les estructures afectades.

Pla de tractament:

…

*Per a més informació consulteu el document annex "proposta
de tractament".

Nº visites totals realitzades:

Evolució: millora/sense canvi/empitjorament

a______________, el dia ____ de ______________ de ______ .

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta o
aclariment.

Atentament i firmat,

Marc Pablo Planellas
Fisioterapeuta col•legiat 10563
Director del Centre de Fisioteràpia Empordà
NIF 47180750E

Adjuntem als annexos d’aquest document:



● el document de protecció de dades personals i de drets
d'imatge.

● el document de valoració clínica.

● el/s informe/s d’altres professionals.

● el document de sol·licitud de proves complementàries.

● el document de proposta de tractament.

● l’informe de consentiment informat i de rebuig de continuïtat
amb el tractament.


