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„Egy lépés az egészségért”
Ingyenes szűrések országszerte a CIB bankfiókokban
Budapest, 2017. május 11. – „Egy lépés az egészségért” elnevezéssel indul útjára a CIB Bank és
az Egy Csepp Figyelem Alapítvány közös programja, melynek különlegessége, hogy az
egészségügyi mérések néhány napra a bank fiókjaiba költöznek. Az ország 16 CIB bankfiókjában
egy-egy napon a betérők többféle ingyenes szűrés közül válogathatnak. A szűrőkörút május 15én, hétfőn, kezdődik Budapesten a Károly körúti CIB bankfiókban. A szűrések pontos időpontja
és helyszíne elérhető az egycseppfigyelem.hu oldalon.
A mozgásszegény, kevéssé egészségtudatos életmóddal, túlzott cukorfogyasztással összefüggő
krónikus betegségek (elhízás, cukorbetegség, magas vérnyomás és koleszterinszint) előfordulása évről
évre emelkedik. Ezeknek a betegségeknek a korai felismerése a megelőzésre való figyelemfelhívással,
tájékoztatással és ingyenes egészségügyi szűrésekkel érhető el. A CIB Bank az élet minden területén,
legyen az akár pénzügy akár egészségügy, segíti az olyan felelősségteljes döntések meghozatalát,
mellyel az emberek életükben minőségi előrelépést érhetnek el. A CIB Bank ezért áll támogatóként az
Egy Csepp Figyelem Alapítvány mellé a 16 állomásos szűrőkörút megvalósításában, hogy segítsen a
lakosság egészségtudatosságának növelésében.
Az „Egy lépés az egészségért” szűrőkörút ingyenes egészégügyi mérései, melyeket az Egy Csepp
Figyelem alapítvány szakemberei végeznek, május 15-25., valamint június 12-22. között négy héten
keresztül, hétfőtől-csütörtökig naponta egy-egy CIB bankfiókban bárki számára elérhetőek lesznek. Az
alapítvány szakemberei az adott rendezvénynapon 10:00-16:00 óráig vércukorszint-, koleszterinszintés vérnyomásméréssel, valamint testösszetétel-elemzéssel várják az érdeklődőket, de konzultációra is
lesz lehetőség a helyszíneken.
A szűréseken átadott ismeretterjesztő kiadványba nem csak mérési eredményeiket jegyezhetik fel a
résztvevők, de hasznos, a megelőzéssel kapcsolatos, információkat is olvashatnak elsősorban a
cukorbetegség témakörében.
Az „Egy lépés az egészségért” szűrőkörút állomásainak pontos helyeit és időpontjait megtalálják az
egycseppfigyelem.hu internetes oldalon.

CIB Bank
A CIB Bank Zrt. az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és több mint 35 éves tapasztalattal
univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja, amelyet leányvállalatai (CIB
Lízing, CIB Alkusz) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A CIB Bank Zrt. országos lefedettséget jelentő fiókhálózatával áll
rendelkezésére közel 450 ezer ügyfelének, miközben folyamatosan keresi az innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat. A CIB
Bank Zrt. szolgáltatásai társas vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és egyéni vállalkozók, valamint lakossági ügyfelek
számára egyaránt elérhetők. A bankfiókok mellett rendkívül sokféle elektronikus csatorna is az ügyfelek rendelkezésére áll
pénzügyeik gyors és kényelmes intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank, a CIB Bank mobilalkalmazás, a mobilCIB, vagy
az eBroker információs és értékpapír-kereskedési rendszer.
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