HEPATURIX:
Associação Nacional das Crianças e Jovens
Transplantados ou com Doenças Hepáticas
Bairro da Cruz Vale do Seixo, 6
3020-084 COIMBRA
N.I.F. 50 77 40 645
hepaturix.home.sapo.pt
hepaturix@net.novis.pt

EU DEVIA TER PERGUNTADO AQUILO …
Já reparou que não fez a pergunta mais importante que devia ter feito e só reparou quando saiu do quarto ou quando
o médico saiu do quarto? Ou já depois de ter saído da consulta?
A informação é importante para si e para a sua criança. É tão importante obter a informação quanto obtê-la da fonte
correcta. A nossa experiência é que os médicos e enfermeiros especialistas gostam de responder às nossas questões. Podem não o fazer imediatamente mas voltarão para, se necessário, explicar mais que uma vez. Por isso, não
tenha medo de perguntar e nunca pense que vai fazer uma pergunta tola.
Para ajudar, desenhámos a tabela seguinte, que o encoraja a escrever as questões e depois as respostas na próxima
consulta.
Pergunta:

Já perguntei?

Já tenho resposta?

Poderão ser associados da HEPATURIX, além das crianças e jovens e
respectivos pais e/ou familiares, também pessoas singulares e pessoas
colectivas, nacionais e estrangeiras.
Sócios: Quota anual mínima: 12€ , Jóia: 10€

A Hepaturix detém o estatuto de IPSS
de acordo com o publicado no Diário da
República, 2ª série, Nº123 de 29 de

Contribua, também através de donativo: Conta bancária -

Junho de 2009, Declaração nº 232/2009.

BPI: 0010 0000 38654550001 65 (HEPATURIX)
enviando-nos o comprovativo da transferência e a sua identificação por
CTT ou e-mail, para que seja passado o respectivo recibo.
Folheto elaborado em Julho 2009

INSCRIÇÃO
Nome _____________________________________________________________________________________________________________________________

Morada ________________________________________________________________________ Tel. Casa ___________________ Telemóvel _______________

Localidade ______________________________

E-mail __________________________________

C. Postal ________-_______ ____________________________________________
Jóia: __________________

Quota anual: ___________

Donativo: ______________

TOTAL: _______________ €

JUNTE CHEQUE E ENVIE PARA A MORADA ACIMA INDICADA. NO CASO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, ENVIE COMPROVATIVO VIA CTT OU E-MAIL.

