Ne csak az egészségét, a pénzét is óvja!
Sok cég invitálja napjainkban az idősebb korosztályt különböző ingyenes
egészségügyi állapotfelmérésre. Ezek az állapotfelmérések azonban arra szolgálnak,
hogy az azon részt vevők különböző termékeket – lágylézeres készüléket, frekvencia
terápiás műszert, stb. - vásároljanak vagy igen borsos áron kínált étrend-kiegészítőt
értékesítsenek számukra egy egészségügyi programban való részvétel ígéretével,
sokszor hitelszerződés megkötése mellett.
MIRŐL ISMERHETI FEL, HOGY NEM EGÉSZSÉGFELMÉRÉSRŐL, HANEM
VALÓSZÍNŰSÍTHETŐLEG ÁRUÉRTÉKESÍTÉSRŐL LESZ SZÓ?
Az első kapcsolatfelvétel telefonon történik, majd postai úton meghívót is küldenek a
fogyasztó számára, amelyet az érkezéskor elvesznek a megjelentektől.
A rendezvény helyszíne sokat elmond: irodaházban, üzlethelyiségben, lakóházban
nem végeznek hivatalos egészségügyi vizsgálatot, azokra jellemzően kórházban, vagy
rendelőintézetben kerül csak sor.
A felmérés során általában valamilyen ismeretlen készüléket – nem vérnyomásmérő
vagy EKG készüléket, esetleg ultrahangot - használnak. Bár a körülmények azt a
látszatot keltik, kelthetik, hogy egészségügyi személyzet végzi a vizsgálatot, általában
egy jelen nem lévő „távdoktor” véleménye alapján, már négyszemközt „értékelik ki”
az eredményt, amely kivétel nélkül igen sötét jövőképet fest a paciens állapotáról:
infarktus, stroke, trombózis, stb. következhet be, ha nem vásárolja meg a cég által
ajánlott terméket vagy nem vesz részt annak egészségmegőrző és gyógyító
programjában.
Felhívjuk a FIGYELMET, A SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉSEK SORÁN A
KÁROSULT fogyasztók IGEN AGRESSZÍV ÉS MEGGYŐZŐ ELADÁSI
STRATÉGIÁRÓL SZÁMOLNAK BE, sokszor szinte halálra ijesztik az idős
embereket.
A vállalkozás a tapasztalatok alapján a vizsgálat során


nem tájékoztatja a vállalkozás személyéről, tevékenységéről a fogyasztót,



a lesújtó egészségi állapotról nyújtott tájékoztatás után az ennek okán
megrendült, megijedt idős embereknek a szerződés elolvasására nem hagy
lehetőséget,



a szerződést aláírattatják a fogyasztóval,



az azonnali készpénzes fizetés érdekében sokszor saját gépkocsijukkal viszik a
fogyasztókat a bankfiókba, vagy a bankautomatához,



az aláírt szerződések mellett, szintén olvasatlanul aláíratják a szerződő féllel
azt a nyilatkozatot is, hogy üzlethelyiségben vásárolta a terméket, tehát már
nincs joga elállni a vásárlástól 14 napon belül.

HOGYAN ELŐZHETI MEG, HOGY EGY ILYEN CÉG HÁLÓJÁBA KERÜLJÖN?
Ha a CÉG NEM MUTATKOZIK BE a telefonos kapcsolat felvétel során, kérdezze
meg elérhetőségeit, képviselőjének nevét, ha azokat nem adják meg Önnek, így a
felmérésben részt vevő egészségügyi intézmény nevét, ne mondjon igent a részvételre
akkor sem, ha tagadják, hogy áruértékesítésre invitálják. Sok kellemetlenségtől
kímélheti meg magát!
Ha az írásbeli meghívón sincs megjelölve a szervező vállalkozás, illetve orvosok
személye, így azok kilétét, megbízhatóságát nem tudja ELŐZETESEN
ELLENŐRIZNI, ne vegyen részt az egészségügyi felmérésen, hiszen még ha nem is
vásárol, az ott mért eredmények MEGBÍZHATÓSÁGA is erőteljesen
MEGKÉRDŐJELEZHETŐ.
Egyetlen egy csepp vérből egy két perces vizsgálat során nem valószínű az
orvostudomány mai állása mellett, hogy MEGÁLLAPÍTHATÓ, hogy Ön stroke-ot,
infarktust vagy más betegséget fog kapni egy-két hónapon belül.
SOHA NE ÍRJON ALÁ SEMMIFÉLE DOKUMENTUMOT, AMIT NEM
OLVASOTT EL! Kérje el azokat, és otthon, nyugodt körülmények között – az aláírás
előtt – részletesen, alaposan olvassa el, hogy milyen szerződést kívánnak Önnel
aláírattatni.
KÉRDEZZE MEG AZ ORVOSI VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLY NEVÉT,
BEOSZTÁSÁT, VALAMINT AZT, HOGY HOL PRAKTIZÁL, és KÉRJE EL
ORVOSI PECSÉTJÉNEK SZÁMÁT! Ha erre nem kap lehetőséget, valószínűleg nem
rendelkeznek orvosi végzettséggel az adott személyek. Hazatérve akár az adott
egészségügyi intézmény telefonszámán is érdeklődhet, hogy dolgozik-e náluk az adott
orvos, vagy felkeresheti az Állami Egészségellátó Központ (ÁEEK) honlapját, a
http://kereso.enkk.hu/ weboldalt, illetve telefonon is érdeklődhet az +36 1 919 0343
számon annak ellenőrzése érdekében, hogy a megnevezett személy valóban praktizáló
orvos.
SOHA NE HOZZON AZONNALI DÖNTÉST, bármennyire is megijesztették
egészségi állapotát illetően, aludjon rá egyet, mielőtt rászánná magát a vásárlásra!
A mérési eredmények hitelességének ellenőrzése érdekében KERESSE FEL
HÁZIORVOSÁT, és kérjen kivizsgálást, beszélje meg vele a vizsgálat során
elhangzottakat!
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MIELŐTT egy készüléket megvásárol, vagy egy étrend-kiegészítőt használni kezd,
kérdezze meg háziorvosát, hogy azt ajánlja-e, és/vagy szerezzen annak
tulajdonságairól, hitelességéről és ÁRÁ-ról információkat az interneten,
gyógyszertárban vagy bioboltban.
NE HAGYJA KIHASZNÁLNI JÓHISZEMŰSÉGÉT, ÉS NE HAGYJA MAGÁT
SÜRGETNI, AZONNALI DÖNTÉSRE KÉNYSZERÍTENI, ez a megtévesztő
kereskedelmi gyakorlat ezekre az elemekre épül. Fogyasztóként – ha GONDOSAN
JÁR EL – megelőzheti, hogy egy sokszor hatástalan készüléket vásároljon jelentős
összegért, vagy hitelt vegyen fel akaratán kívül! Ha bizonytalan, kérjen segítséget
orvosától, vagy jogi kérdésekben egy ilyen végzettségű szakembertől!
Mielőtt egy készüléket megvásárol, beszéljen hozzátartóival a beszerzés
szükségességéről, mert az ügyletkötők sok esetben családtagjai egészségének
megőrzését is kilátásba helyezve késztetik arra a fogyasztókat, hogy vásárolják meg a
terméket, miközben a családtagok a készülék használatától elzárkóznak, vagy egyéb
egészségügyi probléma miatt nem is alkalmazhatják azt.

Budapest, 2017. június
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