HÍRLEVÉL

2017. AUGUSZTUS

Kedves Pácienseink,
Itt az ideje annak, hogy kijelentsük - tombol a nyár, és reméljük, messze még a vége. Hogy mit jelent ez nekünk? Hosszú, meleg,
kinn ücsörgős estéket, a teraszon borozgatásokat, a lángos és a főtt kukorica illatát, a Balatont, a családi nyaralásokat, az
együtt töltött idő örömét. Reméljük, Önök is élvezik az augusztust, és azt is reméljük, hogy mindeközben nincs ránk szükségük,
hiszen ez azt jelenti, hogy családjukban és a közvetlen környezetükben mindenki egészséges. Ha azonban változna a helyzet,
mi itt vagyunk. Önöknek, Önökért.

Készüljünk együtt az iskolakezdésre!
Akinek a családjában iskoláskorú gyerek van, annak az augusztus a
készülődést is jelenti. Megvenni a gyereknek az iskolakezdéshez
szükséges dolgokat komoly felelősség ugyan, de nézzünk egy kicsit a
dolgok mögé! Vegyük észre, hogy ahhoz, hogy a gyermekünk a legjobbat,
legtöbbet tudja nyújtani, nem csak tárgyakra van szükség, hanem arra is,
hogy egészségügyileg minden rendben legyen vele. Ha hallja, amit mond
neki a tanár, és jól látja, ami a táblára van írva, már csak rajta múlik, hogy
hogyan raktározza el és kamatoztatja a megszerzett tudást. Azonban ha
már a tudás megszerzésével is gondok vannak, mert például nem hall jól,
vagy nem szemüveg nélkül nem látja a táblára írt feladatokat, sokkal
nehezebb lesz a dolga. Ne rakjanak gyermekeik vállára plusz terheket,
hozzák el hozzánk őket még a suli előtt, hogy velünk együtt Önök is
megbizonyosodhassanak róla, hogy minden rendben van.
Akció
2017.08.31-ig

Tisztahang audiómetria és impedancia mérés fülészeti vizsgálattal
Gyermek szemészeti szűrés

26.000 Ft
helyett
12.000 Ft
helyett

23.400 Ft
10.800 Ft

Augusztusban is kedvezményesen
Tudják, mely vizsgálatokat keresik mostanában nálunk a legtöbben? Nem? Olvassanak tovább, mert mi
ezeket is leakcióztuk!
Akció
2017.08.31-ig

Hasi és kismedencei áttekintő ultrahang
Állapot felmérő laborcsomag + vérvételi dij együtt

Jön, jön, jön!
Nem is gondolnánk, mennyien küzdenek azzal, hogy a bőrük tökéletes legyen. Nem,
nem csak az arcra gondolunk. Nem csak a hiúság motiválta esetekről beszélünk.
Hanem azokról, akiknek a génjei magukban hordozzák a psoriasis nevű
bőrbetegséget, hiszen a betegség genetikus jellegű, a psoriasisra hajlamosító
génnek eddig 7 fajtáját azonosították.
A magyarul pikkelysömörnek hívott betegség lényege, hogy a bőr szarutermelő
sejtjei túlburjánzanak, így fokozott működésüknek köszönhetően a bőr elszarusodik.
A pikkelysömör kórtanának alapja a szervezet fokozott gyulladáskészsége. A

17.000 Ft
helyett
11.400 Ft
helyett

15.300 Ft
9.690 Ft

betegség időről-időre gyógyul, majd újra kiújuló formában zajlik. A legtöbb esetben fokozatosan súlyosbodik a kórkép.
A psoriasis leggyakrabban 20-30 éves korban jelentkezik először, de előfordulhat gyermekkorban és öregeknél is. Ma
Magyarországon nagyjából 200 000 psoriasisos beteg él. Szeretnénk, ha ezeknek az embereknek az életminősége jelentősen
javulna, ezért szereztünk egy olyan eszközt, aminek segítségével sokat javíthatunk betegeink állapotán. A kezelések menetéről
további információkat a Medicina Egészségpénztár weboldalán találhatnak majd.

Intim wellness a nők szolgálatában
Egy sikertörténet lett belőle. Rengetegen felismerték, hogy műtét nélkül megszabadulni a
legkevesebbet kommunikált, ugyanakkor legnagyobb női problémáktól egészen egyszerűen
szuper dolog. Folyamatosan csörögnek a telefonjaink, aminek természetesen nagyon
örülünk, de ez azt is jelenti, hogy időpontjaink elég gyorsan elfogynak majd.
Hogy minek ez a nagy felhajtás? Egy bizonyos kor után az inkontinencia, a hüvelyszárazság,
vagy a hüvely kitágulása valós problémává válik a nők számára. Erre eddig csak műtéti úton
lehetett megoldást találni, ami amellett, hogy piszkosul fáj, jókora regenerálódási időt is
igényel. Néhány éve azonban létezik egy speciális eljárás, amit ettől az évtől már nálunk is
elérhetnek, és aminek segítségével a fentiek mellett még a hüvely szűkítése is megoldható
egy egyszerű lézeres kezeléssel, ami fájdalmatlan, és csak 15 percet vesz igénybe. És ha ez
még nem lenne elég, a bónusz, hogy általában két kezelés is elegendő ahhoz, hogy elérjük a
kívánt hatást. Ha bizonytalanok abban, hogy megéri-e, kattintsanak ide, és nézzék meg,
mások hogyan vélekednek a témáról
Szuper ár
2017.08.31-ig

Intim lézeres kezelés (2 alkalmas)

420.000 Ft

Pető Prémium Pont a Medicina Egészségközpontban
Azt tudták, hogy Magyarországon (és a világon is) mi mondhatjuk el elsőként magunkról,
hogy a Pető Intézettel karöltve útjára indítottuk az első Prémium Pető Pontot? Ezen a
speciális rendelésen pácienseink a Pető-módszer segítségével, konduktorok szakmai
vezetése alatt gyógyulhatnak különböző, agyi sérülések kapcsán szerzett betegségekből.
A metódus felnőtteknél és gyerekeknél egyaránt hatásos. A konduktív pedagógia
módszere eredményesen alkalmazható különböző központi idegrendszeri sérülésből
adódó mozgás és egyéb képességek, készségek - mint kommunikáció, írás, gondolkodás,
emlékezet – fejlesztésére.
Kérdésük van? Írjanak nekünk, vagy hívjanak minket!

Medicina Egészségpénztári tagok figyelmébe!
Fizessék egészségügyi kiadásaikat egészségpénztári számlájukról! Egyéni
befizetéseik után 20 % adókedvezményben részesülnek, így a Medicina
Egészségközpont szolgáltatásait is kedvezőbb áron vehetik igénybe.
Medicina Egészségpénztári tagok részére tagsági viszony
igazolása esetén (érvényes egészségpénztári kártyával
vagy belépési nyilatkozattal)

A kedvezmény visszavonásig
érvényes!

5%
kedvezmény

A kedvezmény más akciókkal össze nem vonható!
Jó egészséget kívánunk,
A Medicina Egészségközpont csapata
1121 Budapest, Budakeszi út 36/C.
Információ és időpont foglalás Tel.: +36 1 510-0510
Email: info@medicinaegeszseg.hu
Web: http://medicinaegeszseg.hu
Hírlevél lemondáshoz kattintson ide!

Nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök: 08:00-18:00
Péntek:
08:00-16:00

