
Kedves Pácienseink,
Szép hosszú, meleg nyarunk volt, csodálatos szeptemberi indián nyárral megfűszerezve. Igaz, hogy ilyenkor október elején az 
éjszakák már hidegek, de nagy szerencsénk van, mert a nappalok még mindig dacolnak az ősszel. A reggeli iskolába, óvodába 
induláskor viselt vastagabb kabátok délutánra bizony lekerülnek a gyerekeinkről, és persze rólunk is. Ez pedig szuper érzés! Élvezzük 
hát ki az idei utolsó, ajándékba kapott meleg napok minden percét!

Október, a mellrák hónapja
Ebben az időszakban kiemelt figyelmet szentelünk a nőknek, és az őket leggyakrabban 
érintő betegségnek, a mellráknak. A mellben kitapintott csomók nem minden esetben 
utalnak mellrákra, ezért kizárólag a szűrővizsgálatok alkalmával győződhetünk meg 
arról, hogy van-e okunk aggodalomra. Bizonyos ellenőrzésekre otthon is lehetőség 
van – az emlők rendszeres önvizsgálata különösen fontos -, de ez nem helyettesíti az 
ultrahangot vagy a mammográfiát. Mi a Medicina Egészségközpontnál elkötelezett 
hívei vagyunk a megelőzésnek, ezért kedvezményes vizsgálatainkkal szeretnénk 
felhívni a figyelmet ennek fontosságára.

Emellett emlékeztetjük Önöket, hogy minden felnőtt vagy szexuálisan aktív hölgynél 
évente javasolt a nőgyógyászati kivizsgálás is. Mivel a vizsgálatok többsége 
szakértelmet és speciális eszközöket kíván, ezért elengedhetetlen a nőgyógyász 
szakorvos felkeresése. Orvosi segítséggel könnyen felismerhetőek és kezelhetőek 
az olyan gyakori betegségek is, mint a menstruációs zavarok, a hüvely- és 
kismedencei gyulladás, az endometriózis, a PCOS, vagy a nemi szervek cisztái és 
az emlő elváltozásai.



Új orvosok a Medicina Egészségközpontban
Idén ősztől a megszokott remek orvosok mellett új szakemberekhez is be tudnak majd jelentkezni nálunk, és régi ismerőssel is 
találkozhatnak majd köreinkben! Mutatjuk, kikről beszélünk!

Dr. Szemerédi Péter Miklós kardiológus 
Rendelési idő: csütörtökönként 9:00-14:00
Dr. Lovas Gábor neurológus
Rendelési idő: szeptembertől kéthetente szerdán 14:30-19:00   
Dr. Szalkai Iván bőrgyógyász 
Rendelési idő: szerdánként 14:00-18:00
Dr. Zsolnai János nőgyógyász 
Rendelési idő: csütörtökönként 8:00-13:00
Dr. Varga Emma, belgyógyász endokrinológus
Rendelési idő: minden hétfőn 11.00-16.00, szerdán 9.00-15.00, és csütörtökön 9.00-13.00.

Medicina Assistant kártya és egészségpénztári kártya
Szuper ajánlat, hogy a kártyához kapcsolódó szolgáltatásként a Medicina 
Egészségközpont páciensei vizsgálataink árából 10 % kedvezményt kapnak.
További kártyához kapcsolódó szolgáltatások: 
 • Vérvétel 
 • Asszisztencia szolgáltatás
 • Csoportos élet- és egészségbiztosítás
 A Medicina Assistance Kártya szolgáltatás díja havonta csupán 130 Ft/fő, melynek 
megfizetése Medicina Egészségpénztári egyéni számla egyéni számlája terhére 
történik. 

Ha még nincs Medicina Egészségpénztári tagságuk, de szeretnék igénybevenni a szolgáltatást, a tagsághoz szükséges belépési 
nyilatkozatot le tudják tölteni a Medicina Egészségpénztár weboldaláról, de nálunk, a Medicina Egészségközpontban is hozzájuthatnak 
a belépési nyilatkozathoz. 

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.

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!

Október, a látás hónapja
Akinek kicsit is rossz a szeme, az pontosan tudja, hogy mennyire zavaróak tudnak lenni akár a legapróbb 
látási rendellenességek is, és hogy milyen jelentős mértékben befolyásolhatják mindennapi életünket. 
Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos tapasztalt szemorvoshoz fordulni. Az optikai 
üzletekben végzett vizsgálatok bár fontosak, a technikai felszereltség nem mindig tesz lehetővé kellően 
alapos kivizsgálást. A Medicina Egészségközpontban gyakorlott szakorvosi gárda áll a rendelkezésükre. 
Orvosainkhoz bármilyen látásproblémával bizalommal fordulhatnak. Mivel a legkisebb sérülés is 
veszélyeztetheti a látás épségét, javasoljuk, hogy minden gyanús esetben haladéktalanul kérjenek 
szemészeti ellenőrzést, amit rendelőnkben kellemes környezetben, várakozás nélkül érhetnek el.

http://onlinefoglalas.medicinaegeszseg.hu/hu/medicina/

