
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Pácienseink, 

November az már majdnem december! Végre elkezdhetünk készülődni az ünnepi szezonra, és egy kicsit több időt fordíthatunk 
a családra és magunkra is. Elmehetünk például olyan vizsgálatokra, amikre máskor nem tudunk időt szakítani. Nyilván tudják 
Önök is, hogy a megelőzés legalább annyira fontos, mint a betegségek kezelése. Mi most az előbbire helyezzük a hangsúlyt. 

 

Nem csak cukorbetegeknek  

A Nemzetközi Diabétesz Világnap minden évben november 14-e, ami az inzulin 
felfedezőjének, Frederick Banting a születésnapja apropóján vált világszerte 
ismertté. 

Nem mondunk újdonságot azzal, hogy évről-évre egyre csak növekszik az érintettek 
száma. 2014-ben a Nemzetközi Diabétesz Szövetség szerint a Föld lakosságának 
8,3%-a volt érintett, becslések szerint 2035-re pedig 205 millióval több betegre 

számíthatunk. Sajnos. Mi a helyzet itthon?  Magyarországon a lakosság 8,68%-a érintett, ami mintegy 2-3 millió embert jelent. 
Ez rengeteg. Azt nem tudjuk garantálni, hogy Önt elkerüli majd a betegség, azt viszont igen, hogy mi minden vizsgálatot 
biztosítunk ahhoz, hogy tudatában legyen a testében zajló változásoknak. Ha vannak.  
 

Akció 
2017.11.30-ig 

Diabétesz csomag (diabetológiai alapvizsgálat, labor: 
éhgyomri vércukor, húgysav, koleszterin, 
HemoglobinA1c) 

25.900 Ft helyett 23.310 Ft 

  

November, a férfiak hónapja  

Uraim, Önökön a sor! Tudták, hogy míg a nők jó esetben évente, félévente 
felkeresik a nőgyógyászukat, addig a legtöbb férfi még életében nem volt 
semmiféle intim szűrésen? Pedig a leendő pácienst már akkor meg kellene 
vizsgálni, amikor még nincs semmilyen panasza. Ezt persze senki nem veszi 
komolyan. Pedig kellene. Tény, hogy az urológiai vizsgálatról olyan legendák 
terjengenek, amelyek megrémisztik a férfiakat. Ennek köszönthetően 
mindennél jobban szeretnének az ilyen jellegű betegségeken gyorsan túlesni. 
Mindezt persze úgy, hogy rajtuk kívül lehetőleg senki ne tudjon róla. Éppen 
ezért mennek egyre többen olyan rendelőkbe, ahol a maximális odafigyelés és 
profizmus mellett a diszkréció is elsődleges. Mint nálunk.  

Akció 
2017.11.30-ig 

Urológiai csomag 40 év alatt 51.000 Ft helyett 45.900 Ft 

Szuper ár 
2017.11.30-ig 

Urológiai csomag 40 év  felett 53.500 Ft helyett 48.150 Ft 

 

HÍRLEVÉL 2017. NOVEMBER 



INGYENES fogászati szűrés 

Mivel rengeteg Páciensünk jelentkezett be erre a szűrésre, és az alábbi vizsgálatokra, 
novemberben is folytatjuk októberben meghirdetett akcióinkat.  A Medicina 
Egészségközpont  fogorvosai hétfőn és kedden 9-18 között, szerdán 9-15 között  és 
csütörtökön 9 és 16 óra között rendelnek és várják Önöket. 
 
 

Akció 
2017.11.30-ig 

Fogászati szűrés 
5.300 Ft 
helyett Ingyenes 

Fogászati szűrésen résztvevők részére kedvezmény a kezelés árából 10% 

Fogászati panoráma röntgen 
6.000 Ft  
helyett 2.000 Ft 

 

Medicina Egészségpénztári tagok figyelmébe! 

Fizessék egészségügyi kiadásaikat egészségpénztári számlájukról! 
Egyéni befizetéseik után 20 % adókedvezményben részesülnek, így a 
igénybe. 

A kedvezmény 
visszavonásig érvényes! 

Medicina Egészségpénztári tagok részére  tagsági viszony 
igazolása esetén (érvényes egészségpénztári kártyával vagy 

belépési nyilatkozattal) 
5% kedvezmény 

A kedvezmény más akciókkal össze nem vonható! 

Új orvosaink 

Dr. Czinczok Márta gyerekorvos, allergológus rendelési idő: szerda 16:00 – 18:00 
Dr. Ördögh Judit Andrea fogorvos rendelési idő: csütörtök 09:00 – 16:00 
:erkiné Fehér Éva gyógytornász 

 
rendelési idő: Hétfő 08:00 – 14:00 

Szerda 11:30 – 17:30 
Csütörtök  08:00 – 14:00 

 

Online időpontfoglalás!  

Ne feledje, hogy most már minden vizsgálatunkra be tud jelentkezni online is. Tehát ha szeretne minket elérni, de foglaltak a  
vonalaink, foglaljon időpontot weboldalunkon keresztül. 
 

 
 
 

Ingyenes parkolási lehetőséggel várjuk! 
 
 

 
Jó egészséget kívánunk,    
 
A Medicina Egészségközpont csapata 

 
Hírlevél lemondáshoz kattintson ide! 

 

1121 Budapest, Budakeszi út 36/C. 
Információ és időpont foglalás Tel.: +36 1 510-0510 
Email: info@medicinaegeszseg.hu 
Web: http://medicinaegeszseg.hu 

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