Coses que cal saber:
En cas de negativa a subministrar el medicament i/o desatenció o maltracte verbal, cal denunciar-ho. Es tractaria d’una
“denegació d’assistència que és un delicte”.
Si passem a ser deutors de la Generalitat, poden iniciar un
procediment que preveu un recàrrec del 20%, per tant passaríem a deure 1,20 €.
Si som molta gent negant-nos a pagar l’euro, la tramitació
burocràtica de milers de negacions a REpagar seria inviable
i s’haurien de replantejar la utilitat recaptatòria de la mesura
punitiva contra les persones malaltes.

Guia fàcil per no
pagar l’ 1€
per recepta
Fes-te insubmis@ farmacèutic!
DEFENSA ELS TEUS DRETS
DAVANT DE POLÍTIQUES
INJUSTES. REBELA’T!

Si tothom paga, remugant però rascant-se la butxaca, la barroeria i impunitat de Boi Ruiz s’imposarà pel damunt d’aquesta
lluita pels DRETS SOCIALS, per l’ESTAT DEL BENESTAR, per la DIGNITAT DE LA SANITAT UNIVERSAL.
En cas de dubte per aquest acte d’INSUBMISSIÓ, apropa’t a
l’associació veïnal AV del teu barri més propera!
Perquè és un dret conquerit amb molts sacrificis i cal preservar-lo per a generacions futures.
Informació facilitada per:

Publiquen: CONFAVC

Pas 1:

Tenir clar que l’1€ per recepta és INJUST
Ens volen obligar a pagar un servei que ja hem pagat.
Perquè volen liquidar el Sistema Públic de Salut i el dret a una
sanitat pública.
Perquè és un dret conquerit amb molts sacrificis i cal preservar-lo per a generacions futures.
Perquè mentre ens fan pagar no persegueixen la corrupció i
l’amiguisme que s’aprofita de la nostra sanitat.
Perquè amb això no estalvien, només castiguen als veïns i a
les veïnes que menys tenen.
Perquè l’accés a sanitat és un DRET HUMÀ UNIVERSAL.

Pas 2:

Preparar l’acció
Per no pagar l’euro per recepta, necessites:
La recepta
El DNI i fotocòpia
La targeta sanitària
RECORDA: En cap cas anem contra el personal de la
farmàcia, sinó contra la seva actuació com a recaptador.

Pas 3:

A la farmàcia!
No vull REpagar!

Pas 4:

Omplir el formulari
Consta de 3 còpies ( dues pel farmacèutic/a i un per la persona usuària). Et demanaran, entre altres dades: nom, cognoms, adreça, codi postal i telèfon. També el CIP, el codi de
números i lletres de la targeta sanitària (mira dibuix).

Pas 5:

Demana el tiquet i acomiada’t amb un
somriure

Pas 6:

Pren la teva medicació tranquil.lament :)
Enllaços d’interès:
www.confavc.cat
dempeusperlasalut.wordpress.com
www.cafeambllet.com
defensasanitatpublica.wordpress.com
iniciativapenalpopular.info

