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Prestacions Fundació Privada Catalana de l’Hemofília
Benvolguts associats,
La Fundació té per objecte la protecció de la salut i l’assistència d’aquelles persones amb coagulopaties
congènites afectades pel virus d’immunodeficiència humana (V.I.H.) i llurs familiars; s’ocupa també de
l’atenció integral de les persones amb coagulopaties congènites que pateixen altres complicacions pròpies
d’aquestes malalties o dels seus tractaments.
Entre els seus programes hi ha l’atorgament d’ajudes per atendre algunes necessitats especials del
col·lectiu. Us informem de les ajudes que es donaran aquest any i com s’han de sol·licitar:
-

Ajudes per a pròtesi ortopèdiques
Ajudes per a la reproducció assistida per a dones portadores d’hemofília
Ajudes per a la reproducció assistida per a parelles sero-discordants al VIH
Ajudes per a pròtesi dentals per a persones amb coagulopaties seropositives al VIH
Ajudes per a rehabilitació (abonaments en piscina, gimnàs o tractaments per professional
especialista)
Ajudes sociopedagògiques (beques) per tots els infants i joves amb coagulopaties congènites
que segueixin estudis reglats i per formació continuada dels adults seropositius al VIH (més
informació a carta adjunta).

Com tramitar les sol·licituds?
1. Enviar la sol·licitud per mail a info@hemofilia.cat o per correu ordinari a la seu de l’entitat
- Juntament amb rebuts pagats que demostrin la despesa efectuada
- DNI de la persona beneficiària afectada de coagulopaties congènita i DNI del pare o mare en
cas de menor d’edat
2. Data màxima de sol·licitud: 30 d’octubre. Després del 30/10 no s’atendrà cap nova sol·licitud
3. Aquest any les ajudes s’abonaran per transferència per evitar-vos desplaçaments.
Agrairíem sigueu molt curosos en relació als terminis establerts ja que existeix un pressupost màxim per
partides i per tant les ajudes es podran atorgar en funció dels criteris establerts i nombre de sol·licituds
rebudes.
Cordialment,

Patronat de la Fundació

Barcelona, 13 d’octubre de 2020

