Mundipharma lança programa de benefícios para pacientes
A iniciativa amplia o acesso aos medicamentos da companhia nos segmentos de dor e
oftalmologia
São Paulo, setembro de 2016 - A Mundipharma Brasil, líder no tratamento da dor, inaugura o
Programa Cuidar com o objetivo de ampliar o acesso à saúde aproximando diversos
medicamentos de um número cada vez maior de pacientes. Desde junho, o programa fornece
aos participantes descontos sobre os medicamentos de Oftalmologia, indicados para o
tratamento de glaucoma e, a partir de agosto passa a integrar os medicamentos indicados para
dor crônica e aguda.
A adesão ao programa é gratuita e funciona para qualquer paciente que receber de seu
médico uma receita contendo a prescrição de um medicamento distribuído pela Mundipharma
que esteja no programa. Para participar, o paciente deve se cadastrar na plataforma pelo site
ou call-center tendo em mãos a prescrição médica e dados pessoais.
Após o cadastro, o paciente deve procurar a farmácia mais próxima pelo site e informar o CPF
para realizar a compra com benefício.
Acesse http://www.programacuidar.com/ e conheça as vantagens de se cadastrar, ou ligue
0800 038 6040
SOBRE A MUNDIPHARMA
A Mundipharma é uma farmacêutica que entrega produtos de alta qualidade, alinhados com
os valores de inovação e compromisso com os pacientes, que representam a empresa. Tem
como missão aliviar o sofrimento das dores causadas pelo câncer e outras enfermidades e
melhorar substancialmente a qualidade de vida das pessoas tratadas. Presente no Brasil desde
2013, atuando nas áreas de Oncologia, Dor e Consumo, a Mundipharma está dedicada a trazer
novos tratamentos e oferecer opções preventivas em áreas como a dor, oncologia e
antisséptico de cuidados pessoais. Recentemente, adquiriu portfólio de oftalmologia com
soluções para controle de glaucoma e lançou o segundo produto de consumo: uma linha de
curativos com tecnologia hospitalar exclusiva.
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