Horaris consultori Sant Ramon
Metgessa: Mireia Falguera
Infermera: Núria Garcia

Horaris Consultori
Sant Ramon

METGE

INFERMERA

Inici consulta: 10 h

Inici consulta: 9 h

Inici consulta: 10 h

Inici consulta: 9 h

DILLUNS
DIMARTS

DIMECRES

Quinzenal (imparells)
 Oluges: 9.30-10-30 h
 Ivorra: 11-12.30h
 Estaràs 13h ( últim dimecres mensual)

Inici consulta: 10 h

Inici consulta: 9 h

NO CONSULTA

Extraccions: 8 h
Inici consulta: 9 h

DIJOUS
DIVENDRES

Nota informativa:
L’ horari habitual de la Dra. Falguera serà de dilluns a dijous de 9-15h ; per tant si
necessiteu el metge en horari de 8-9 h , cal trucar al cap de Cervera ( telf. 973 532 529
i 973 531048) i rebreu assistència mèdica pel metge que en aquell moment tinguem
assignat.
Els divendres al matí, en cas de necessitar assistència mèdica, haureu de trucar o bé
podeu desplaçar-vos al Cap de Cervera on sereu visitats per l’equip d’urgències. Cal
remarcar que els divendres al matí haurà la infermera a la consulta en seu horari
habitual.
Aquest horaris són els habituals, si s’haguessin de modificar per necessitats del servei,
es notificarà amb antelació.

Av. Duran i Sanpere, s/n
25200 Cervera
Telèfon 973 53 10 48

Benvolgut usuari,
L’Àrea Bàsica de Salut de Cervera està en contínua evolució i treballant
per millorar l’accessibilitat en els seus serveis.
Per això, a partir d’ara, hem incorporat canvis en el moment que els
usuaris de Sant Ramon hagin d’accedir als serveis sanitaris del seu
Consultori, programant la visita amb antelació, sempre que sigui
possible.
L’objectiu és donar més facilitats a l’hora de programar les visites i tenir
més organitzada la consulta, evitant esperes innecessàries.
Qualsevol canvi o anul·lació de les visites programades del consultori
és gestionarà prèviament des del cap de Cervera.
Per la qual cosa, sempre que es necessiti dels serveis del consultori de
Sant Ramon, s’haurà de programar la visita a través del telèfon gratuït
93 326 89 01 o bé per internet a la web www.ics.gencat.cat .
Quan us programeu la visita us informaran que teniu hora a l’ ABS
Cervera, però la visita programada serà al Consultori Sant Ramon.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.

Atentament,
Equip directiu
ABS Cervera
Cervera, 9 de febrer de 2018

* A l’hora de trucar, tingueu a mà la targeta sanitària i un lloc on anotar

