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Szavazzon Ön is
a www.patikapenztar.hu

oldalon.
Köszönjük a segítségét!

A nők döntenek a gyógyszerszedésről
Júliusban – kapcsolódva a Patikapénztár Prevenciós Hónapjához – arról 
kérdeztük olvasóinkat, hogy milyen módon ügyelnek családjuk egészségére? 
A www.patikapenztar.hu oldalon leadott szavazatokból kiderült, hogy 
a házi patikák kezelése a családok túlnyomó többségénél a nők feladata 
(46,3%) – nem véletlen, hogy a feleség, anya, háziasszony ritkán ér rá 
betegeskedni, elsősorban mások gyógyításával van elfoglalva. 
Közel azonos arányban dönt a gyógyszerekről a családi kupaktanács 
(21,9%) vagy a családok férfi tagja (17%). Meglepő módon csak a válaszadók 
12 százaléka kér orvostól, patikustól tanácsot, ha vitaminokról, enyhe 
tünetek kezeléséről van szó, noha minden gyógyszer szedésekor érdemes 
kikérni a háziorvos vagy a gyógyszerész szakember véleményét is. 
A legkevesebben a nagyi praktikáiban bíznak (2,4%), ami arra utal, 
hogy mind többen választják a gyógykészítményeket a népi praktikák helyett. 
Köszönjük a segítségüket!

a paTIka-cSopoRT híReI  egéSzSég

Prevenciós Hónap:
mozogjon szabadon!
Az egészség érték, kitűnő befek-
tetés, a megőrzése közös érde-
künk. A független Patika 
Egészségpénztár ezt segíti  
a folyamatosan bővülő partnerhá-
lózattal, az új szolgáltatásokkal  
és a tagok egészségmegőrzésé-
hez kapcsolódó programokkal. 
A Prevenciós Hónapok idén is 
a sokakat érintő egészségügyi 
témákkal foglalkoznak. Augusz-
tusban az egyik leggyakoribb és 
szinte minden korosztályt érintő 
problémák, a mozgásszervi és ízü-
leti panaszok kerülnek fókuszba. 
Az akadálytalan, könnyed mozgás 
hónapjában a programhoz ingye-
nesen csatlakozott egészség-
pénztári partnerek és szolgáltatók 
extra, 10–50 százalékos patika-
kártyás árkedvezményt biztosí-
tanak. Tegyen többet az egészsé-
géért, ebben segíti Önt a Patika és 
az Új Pillér Egészségpénztár!

Rozsdásodnak
az ízületei?

Ha reggelente merev tagokkal 
ébred, ha a munkája egész napra 
mozdulatlanságra ítéli, ha estén-
ként a tévé előtt ülve ropogtatja  
a sós perecet, s gyakran fáj 
a nyaka, háta vagy a válla, 
akkor biztosan változtatnia kell 
az életmódján. Ön mit tesz azért, 
hogy boldog, aktív és fájdalom-
mentes nyugdíjas évei legyenek? 
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Hány fajta patikakártya létezik?
Már minden harmincadik családban fizet valaki patikakártyával 
Jelenleg három típusú patikakártya van forgalomban, melynek segítségével tag-
jaink a legoptimálisabban tudnak gondoskodni saját és családjuk egészségéről.

Minden patikakártyának más-más az előnye, azonban közös bennük, hogy 
mindhárom felmutatásával ingyenesen jár a Prevenciós Alap emblémával ellátott 

gyógyszertárakban az egészségügyi alapszűrés. 

A tagjainkat megillető ingyenes szűrésekről és a különböző patikakártya  
szolgáltatásairól részletes tájékoztatót talál  

a www.patikapenztar.hu, www.ujpiller.hu és a www.multi-pay.hu internetes portálokon.

PAtiKAKáRtyA  - start 1999 

•	 a legnépszerűbb, legkönnyebben kezelhető patikakártya
•	 nap mint nap magasan képzett szolgáltatói háttér 

gondoskodik tagjaink egészségéről
•	 mindenki számára elérhetően már havi 2 ezer  

forintos feltöltéssel működik

•	 prémium megtakarítás költséghatékony feltöltéssel
•	 optimális a nagy összegű, előre nem látható  

kiadások finanszírozására
•	 minimális feltöltés: havi 10 ezer forint

újPilléReS PAtiKAKáRtyA - start 2006

multi-PAyeS PAtiKAKáRtyA - start 2010
•	 többfunkciós, variálható feltöltés
•	 másfél tucat cafeteria egyenleget tartalmaz, többek 

között a patikakártyás zsebeket  
•	 az egyes zsebekből külön kóddal lehet fizetni 



Részletek:Részletek:  www.patikakartya.hu  www.patikakartya.hu

Nekünk fontos az Ön egészsége!Nekünk fontos az Ön egészsége!
Egészségügyi szakértői iránymutatásEgészségügyi szakértői iránymutatás

Extra, 10–50%-os patikakártyás árkedvezményExtra, 10–50%-os patikakártyás árkedvezmény

   Augusztus az   Augusztus az
 akadálytalan,  akadálytalan, 
       könnyed mozgás        könnyed mozgás 
                      hónapja.                      hónapja.
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