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Richter Gedeon Nyrt.
„RICHTER EGÉSZSÉGVÁROS” PROGRAM
A „RICHTER EGÉSZSÉGVÁROS PROGRAM" a MAF Társadalmi Befektetések díj 2012-es pályázatán a
MAF JUNIOR különdíját nyerte el.

A program kezdő időpontja: 2009.

Rudolf Péter a Richter Egészségváros arca a Patika
sátorban Patika tesztet tölt ki, egyidejűleg BMI mérés
is történik.

Közös tánctanulás. A tánc - a mozgás egyik
lehetséges módja is- az egészségmegőrzés
része

A program célja:
A Richter által létrehozott országjáró program egészségügyi köznevelő szándéka az egészségtudatos gondolkodás elmélyítése. Fontos üzenete a megelőzés: az egyéni felelősségvállalás
az egészségi állapot alakulásában. Az egyén egészsége az őt körülvevő közösségnek is érdeke.
Az "Egészség ezreknek, milliók a kórháznak" Richter Egészségváros programban az egyén ösztönzése egy jótékonysági ügyhöz kapcsolódik. Mindenki egyszerre tehet valamit önmaga és
családja egészségéért, valamint városa egészségügyének fejlesztéséért.

A program leírása:
Az "Egészség ezreknek, milliók a kórháznak" felhívás célja, hogy minél többen vegyenek
részt az ingyenes szűrővizsgálatokon, minél többen hallgassák meg az előadásokat, amelyek témáikban a helyszínen elvégeztethető szűrővizsgálatokhoz kapcsolódnak. A látogatóknak számos betegségtípussal kapcsolatban tanácsadókkal való találkozásra van lehetősége. A program a megelőzés fontosságára, az egészségtudatos életvezetésre kívánja ráirányítani a résztvevők figyelmét.
A cég helyszínenként 2 millió Ft alapadományt ajánl fel a helyi kórház javára, amelyet minden résztvevő az elvégzett szűrővizsgálatok, meghallgatott előadások, tanácsadások, tornák
után kapott pontokkal növelhet. Az összegyűjtött adománypontok forintosított szorzata
egészíti ki az alapadomány összegét, amely a nap végén kerül átadásra.

Kapcsolattartó:
Otrok Györgyné
06-30-636-5370
otrok@richter.hu
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A program eredményei:
2009 óta mintegy 60 ezer főt értek el programmal. A program indulása óta 23 város egészségügyi intézményét támogatták. Az adományt a rendezvényen jelképesen átvevő intézmények vezetői minden alkalommal bejelentették, hogy az
összeget mire kívánják felhasználni. Célként a műszerállomány fejlesztését, a betegápolás feltételeinek javítását
(speciális ágyak) jelölték meg.

A program hatása:
A Richter által elindított program hatásai az életmód, az attitűd megváltozására csak hosszú távon jelentkeznek. A program erősítheti a gyógyszerek szerepét az emberi élet minőségének javításában, az egészség megőrzésében, így közvetett
módon hozzájárul a cég működésének biztonságához. A 2011. évi reputációs felmérés (Braun&Partners) rámutatott arra, hogy a Richter ismertsége a közvéleményben jó, a vállalat ebben a felmérésben a második helyen szerepel.

További információ a programról:
http://www.egeszsegvaros.hu

Katus Attila tornaórája

Rudolf Péter a BMI mérésen: magasság,
testsúly, vérnyomás, testtömeg index
mérése egyszerre.

A Richter a nőkért sátorban nőgyógyászati
tanácsadás mellett, a kisebbek arcát is kifestették.

Jaksity Kata a Richter Egészsévgáros
háziasszonya csontritkulás mérésen
vesz részt.

