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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΤΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ + ΥΓΕΙΑ στην υηρεσία της γυναικολογικής ρόληψης

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας, χθες, 8 Μαρτίου 2009, τα νοσοκοµεία
του Οµίλου ΥΓΕΙΑ, ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και το συνεργαζόµενο Πολυϊατρείο
ΛΗΤΩLAB στον Πειραιά, στο λαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης και σε
συνεργασία µε το κατάστηµα Public στην λατεία Συντάγµατος, διοργανώνουν
εκδηλώσεις την Πέµτη 12, Παρασκευή 13 και Σάββατο 14 Μαρτίου 2009 και
ροσφέρουν 500 δωρεάν ρολητικούς ελέγχους (PAP TEST).
Τις εκδηλώσεις υοστηρίζει το ροϊόν ρωτοβάθµιας φροντίδας και ρόληψης της
Marfin Egnatia Bank, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ + ΥΓΕΙΑ.
Οι εκδηλώσεις αοσκοούν στην ενηµέρωση για τη σηµασία της ρόληψης, στην
ροσφορά ρακτικών συµβουλών και στην αροχή δωρεάν υηρεσιών ρόληψης (500
τεστ Παανικολάου) µε στόχο την κινητοοίηση της γυναίκας ρος όφελος της υγείας
της.
Ειδικότερα, την Πέµτη 12 Μαρτίου 2009 και ώρα 16.45 µ.µ. στο κατάστηµα Public
στην λατεία Συντάγµατος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Mαιευτηρίου ΛΗΤΩ του
Οµίλου ΥΓΕΙΑ, Γυναικολόγος - Μαιευτήρας, κ. Λεωνίδας Πααδόουλος και o
Αναληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής Λιανικής Τραεζικής της Marfin Egnatia Bank, κ.
Θάνος Σοφιός θα µιλήσουν τόσο για τις δυνατότητες και τους έξυνους τρόους ου
υάρχουν σήµερα, ώστε η ρόσβαση σε αξιόιστες υηρεσίες διάγνωσης και ρόληψης
να είναι ευκολότερη, όσο και για την σουδαιότητα της ρόληψης ως του ιο
αοτελεσµατικού τρόου για να σωθούν ζωές.
Με γνώµονα τη δηµιουργία ρογραµµάτων µε κοινωνική διάσταση, η Marfin Egnatia
Bank και ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ σχεδίασαν και υλοοιούν τον ρωτοοριακό λογαριασµό
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ + ΥΓΕΙΑ, ο οοίος ροσφέρει ιατρικές υηρεσίες ρωτοβάθµιας
ερίθαλψης µε ολύ χαµηλό κόστος και δωρεάν ρολητικές εξετάσεις.
Περισσότερες ληροφορίες για το ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ + ΥΓΕΙΑ
Το ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ + ΥΓΕΙΑ είναι ένας λογαριασµός ταµιευτηρίου ου ροσφέρει ιατρικές
υηρεσίες σε συνεργασία µε τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και ∆ιαγνωστικά Κέντρα του Οµίλου MIG,
ΥΓΕΙΑ, Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ Lab.Συγκεκριµένα, µε ετήσιο κόστος 60 ευρώ
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για τους ενήλικες, δίνει τη δυνατότητα δωρεάν µαστογραφίας / υ έρηχου µαστού για τις
γυναίκες και τεστ κο ώσεως για τους άνδρες.
Είσης, αρέχει για έναν ολόκληρο χρόνο
•
•
•
•

δωρεάν αεριόριστες ιατρικές εισκέψεις σε ένα λήθος ιατρικών ειδικοτήτων,
ολύ σηµαντικές εκτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις,
δωρεάν χρήση τηλεφωνικού κέντρου για ιατρικές συµβουλές και
δωρεάν διακοµιδή µε ασθενοφόρο σε ερίτωση έκτακτης εισαγωγής.
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