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Hem estat molt de temps sense poder fer 

la revista, a causa dels retalls econòmics que 

vam patir. A partir d’ara procurarem, encara 

que sigui de forma molt modesta, arribar de 

tant en tant a tots vosaltres amb alguna 

notícia que sigui del vostre interès. 

 

Si ens voleu fer saber consells útils perquè 

no ens enganyin a tots plegats, només us 

heu de posar en contacte amb nosaltres. 

 

RECEPTES HOSPITALÀRIES 

 

Us informem que als hospitals de la xarxa 

d’utilització pública tenen l’obligació, segons 

el D.O.G. 2116 de 18.10.95, de fer-vos una 

recepta de la Seguretat Social dels 

medicaments que us prescriguin. En concret 

es tracta de la ordre de 4 d’octubre de 1995, 

de regulació de la utilització de receptes 

mèdiques oficials del Servei Català de la 

Salut en els centres de servei i establiments 

sanitaris amb què aquests ens hagin 

establert contractes de gestió de serveis 

sanitaris. 

 

Segons informes de professionals en relació 

a aquest tema, es calcula que si aquesta 

pràctica s’efectués, hi hauria un percentatge  

elevat  de disminució de visites als centres  

d’assistència primària i s’estalviarien hores 

de  treball  perdudes dels afectats o  familiars  

 

 

que es veuen obligats a anar a buscar les 

receptes.  

 

Demanem la vostra col·laboració exigint que 

quan us visitin als hospitals, tant a consultes 

externes com a urgències,  feu que es 

compleixi aquesta ordre. 

LLISTES D’ESPERA 
 

Si algú de vosaltres, un familiar o un amic fa 

temps que està en llista d’espera per a una 

intervenció quirúrgica, la realització d’una prova 

diagnòstica o una visita mèdica, i el tema no 

avança, no dubteu en fer-nos ho saber; 

nosaltres intentarem esbrinar com està el vostre 

cas. 

 

LA C.U.S. MIRA AL FUTUR 

 

Ens posem al dia: estem “fabricant” la nostra 

pàgina Web i molt aviat la podreu consultar; de 

seguida que estigui a punt us en facilitarem el 

nom perquè la pugueu cercar al vostre 

ordinador. Hi trobareu una guia dels nostres 

serveis, informacions i links d’interès. L’anirem 

actualitzant de manera que les notícies que hi 

pensem destacar siguin fresques. També hi 

reservarem un apartat perquè tots els usuaris 

que ho vulguin puguin manifestar-hi les seves  

sobre qualsevol tema. 

 



 

Cada vegada ens arriben més casos en 

què  ja no hi ha res a fer. 

 

Si us quedeu tancats a fora, perdeu les 

claus o teniu qualsevol altre problema 

d’aquesta mena, aneu alerta perquè hi ha 

molta picaresca i un important ball de 

xifres en els preus que es cobren pels 

serveis d’obertura i altres semblants, des 

de 60 fins a 120 euros. Tingueu en 

compte que en força ocasions no cal 

canviar tot el pany, n’hi ha prou amb el 

bombí que resulta molt més barat. El 

telèfon del Gremi de Serrallers és el 

933182592  ( Portal de l’Àngel 42 ) i el del  

servei que ells faciliten el 934576500; 

podeu trucar-hi si heu de posar alguna 

denúncia o si heu de trobar els 

professionals que sempre fan més bon 

preu    ( 30 euros). Aneu molt amb compte 

amb els números de telèfon que es deixen 

en forma d’enganxines a les portes dels 

edificis, persianes de locals, etc.  

 

MÉS SERVEIS PER  

L’USUARI DE LA SANITAT   
 

Unint l’empenta actualitzadora que 

traspuava la notícia anterior amb 

l’esperit de servei que sempre ens ha 

caracteritzat com a associació, tenim 

entre mans i a punt de veure la llum un 

projecte per fer arribar internet a les 

persones que no disposen d’ordinador i 

per tant, no poden accedir-hi. Nosaltres 

els facilitarem aquest accés de manera 

indirecta, només caldrà que disposin de 

telèfon; ells ens trucaran i nosaltres, des 

del nostre ordinador els cercarem allò 

que busquen: una informació concreta, 

la concertació d’una visita mèdica, el 

coneixement de l’existència d’una llista 

d’espera, saber si determinades 

residències disposen o no de places, i 

un llarg etcètera que esperem anar 

augmentant, sempre depenent de que 

la mateixa xarxa i/o recursos del 

sistema  ho facin possible. Us anirem 

informant, tan a través dels següents 

butlletins com de la nostra pàgina Web. 

 

CONSELLS PRÀCTICS DE 

CONSUM 

 

Vigileu quan signeu qualsevol 

mena de pòlissa o contracte i no deixeu 

de llegir-vos-ho tot abans de firmar. 

Tenim exemples com les acadèmies 

d’idiomes, assegurances de robatori, 

pòlisses dentals i sanitàries, etc.  
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