Kedves Pácienseink,
Hosszúra nyúlt idén a nyár, az ősz nagyon lassan érkezett meg. Voltak, akik nagyon örültek annak, hogy a napsütéses órák száma
a mögöttünk álló hónapokban kifejezetten magas volt – a hőmérsékletről nem is beszélve –, mások pedig azt várták, hogy kicsit
lehűljön a levegő, és hazánkba is beszökjön az ősz. Tudták, hogy a népi megfigyelések szerint ha Szent Mihály napja itt találja a
fecskéket, akkor a tél még várat magára, előtte pedig kellemes, enyhe időre számíthatunk? Eddig bejött.

November 14, a cukorbetegek világnapja
A kora őszi Nemzetközi Diabétesz Világnapot a világ több mint 130 országában
ünneplik. A november 14-i dátum az inzulin felfedezőjének, Dr. Frederick Grant
Banting Nobel-díjas kanadai orvosnak a születésnapjához kötődik. A betegség
nem kíméli sem a felnőtteket, sem a gyerekeket. Sőt, az elmúlt 20-25 évben
megháromszorozódott a kicsiket érintő, 1-es típusú cukorbetegek száma. Míg a
felnőttkorban kialakuló betegség hátterében általában az elhízás áll, a gyermekeket
érintő diabétesz arányának növekedése mögötti okokat egyelőre nem sikerült
feltárnia az orvostudománynak. Diabétesz a várandósság ideje alatt is kialakulhat, a
terhességi cukorbetegség egyetlen pozitívuma, hogy az esetek döntő többségében
a szülést követően elmúlik. Ha észreveszik magukon az első tüneteket (szomjúság,
fokozott éhségérzet, hirtelen fogyás), vagy csak gyanakodnak, nem érdemes várni.
Jöjjenek el hozzánk egy alapos kivizsgálásra!
Jelentkezzenek be Dr. Laczkó Andreához itt!

Újra van endokrinológusunk!
Ha valaki endokrinológushoz fordul, akkor az gyakran túl van már egy tucat más típusú,
sokszor eredménytelenül zárult vizsgálaton. Endokrinológus szakorvoshoz a betegek
általában belgyógyász, háziorvos, vagy nőgyógyász felkeresése után kerülnek. Az olyan
általános tünetek, mint a fáradékonyság, idegesség, hangulatingadozás, száraz bőr, az
izzadékonyság, szívdobogás, alvászavar, hasmenés, idült székrekedés, menstruációs
zavar bizony a hormonális rendszer zavarára is utalhat. Ezzel pedig az endokrinológia
foglalkozik. A belső elválasztású mirigyek – a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigyek, a
mellékvese, a hasnyálmirigy – működésének élettanával, azok betegségeivel foglalkozó
tudományág egyik legjobb szakembere nálunk található. Dr. Varga Emmát akkor is
érdemes felkeresni, ha a családban már volt hormonális eredetű megbetegedés, hiszen a
rizikófaktorok feltérképezése ezekben az esetekben is nagyon fontos.

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!

