a patika-csoport hírei  egészség

Magyarországon elsőként benzinpénz
a multipayes kártyáról
Év eleje óta folyamatosan bővül a Multi-Pay® kártyát elfogadó üzletek száma. Az üzemanyag-zsebnek köszönhetően például az Agip töltőállomások
is bekerültek a www.multi-pay.hu honlapján felsorolt elfogadóhelyek közé.
A benzinkutakon az üzemanyag-egyenleg terhére kizárólag a tankolásért
fizethetünk.
A Multi-Pay® Cafeteria kártya egyébként olyan, mint egy kibővített patikakártya:
zárt körben a szerződött kártyaelfogadóhelyeken vásárolható róla pl. ruházat,
cipő, műszaki cikkek, kozmetikumok,
lakás- és konyhafelszerelés, üzemanyag, újság és könyv. Idén egyébként
rohamosan nőtt a Multi-Pay® kártyát
elfogadó üzletek száma. Az új helyek
között vannak kisebb kereskedők
és nagyobb láncok egyaránt. A sokszínűségét bizonyítja, hogy a kártyának
19 zsebe van, melyekből 12 ezer helyen
lehet költeni.

A többség fontosnak tartja a tüdőszűrést

promócós oldAL

Májusban – kapcsolódva a Patikapénztár Prevenciós Hónapjának tematikájához –
arról kérdeztük a pénztártagokat, hogy járnak-e tüdőszűrésre?
A www.patikapenztar.hu oldalon leadott szavazatok alapján örömmel tapasztaltuk, hogy a voksolók többsége a szűrés, az egészségmegőrzés és a megelőzés
híve. A legtöbben (több mint 40%) minden alkalommal részt vesznek a szűrésen,
ha megkapják a behívót. Alig vannak kevesebben azok (32%), akik a Prevenciós Hónap felhívásának köszönhetően eszméltek rá, hogy az utóbbi időben nem voltak
tüdőszűrésen, de a hiányt minél előbb pótolni szeretnék. A háziorvosuk javaslatára (16%), illetve panasz esetén szűrésre járók (7%) táborával együtt a tüdőszűrést
nem elutasítók összesen a megkérdezettek
mintegy 95 százalékát
tették ki. Száz emberből tehát csupán
öten vélik úgy – alaptalanul –, hogy a szűrés többet árt,
mint amennyi haszonnal jár.

Prevenciós Hónap:
egyen egészségesen!
A független Patika Egészségpénztár
nem csupán arra törekszik, hogy
tagjai számára az egészség biztos
befektetés legyen. A stabil gazdálkodás mellett ezt a folyamatosan
bővülő partnerhálózattal, az új szolgáltatásokkal és a tagok egészségmegőrzéséhez szorosan kapcsolódó
programokkal igyekszünk segíteni.
A Prevenciós Hónapok idén is a sokakat érintő egészségügyi témákkal
foglalkoznak. Júniusban az egészséges táplálkozás kerül terítékre, amelyhez kapcsolódnak egészségpénztári
szolgáltatások is. A programhoz
ingyenesen csatlakozott szolgáltatók
júniusban extra, 10–50 százalékos
patikakártyás árkedvezményeket
biztosítanak. Továbbra is arra biztatjuk, s abban segítjük az egészségpénztáraink tagságát, hogy tegyenek
minél többet az egészségükért!
június az egészséges
táplálkozás hónapja.
Fókuszban az emésztőrendszer
betegségei.

Ritmus
zavazás
Jóban van
a gyomrával?

s

Gyomorégés, puffadás, hasgörcs,
székrekedés – néhány a divatos
emésztőrendszeri panaszok közül.
Talán nincs is olyan háztartás, ahol
ne lenne legalább egy gyógyszerféleség a házi patikában, amely a
fenti nyavalyákra gyógyír. Ön jóban
van a gyomrával? Hogyan előzi meg
a gyomorpanaszokat és kellemetlenségeket?

Szavazzon Ön is
a www.patikapenztar.hu
oldalon.
Köszönjük a segítségét!
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Június az egészséges
táplálkozás hónapja

Nekünk fontos az Ön egészsége!
Egészségügyi szakértői iránymutatás
Extra, 10–50%-os patikakártyás árkedvezmény
Részletek: www.patikakartya.hu

