
Kedves Pácienseink,
Önök szeretik a decembert? Mi nagyon. Mi a helyzet az adventtel, a várakozás időszakával? Mi azt is nagyon élvezzük. És a 
karácsony? Szeretik, vagy inkább igyekeznek mihamarabb túlesni rajta? Gondolom, már sejtik, mi mit fogunk erre válaszolni... Hát 
persze! Az ünnepi készülődés a karácsonnyal együtt szuper! Értékeljük, hogy együtt lehetünk, hogy ugyanakkor megállhatunk egy 
pillanatra, visszanézhetünk a mögöttünk álló hónapokra. Hogy számot vethetünk, meglepetést okozhatunk a másiknak, és hogy 
ilyenkor valahogy még az egymásra fordított idő minősége is megváltozik. Mert ezekben a hetekben megpróbálunk egy kicsit jók, 
jobbak lenni. Egy kicsivel jobban odafigyelni másokra. 

Év végén is nátha nélkül
Mi például Önökre figyelünk jobban oda. Például azzal, hogy akcióssá tesszük fül- orr- 
gégészeti alapvizsgálatunkat. Hiszen levegő után kapkodni, fülfájástól, torokfájástól 
szenvedni rossz érzés. Kevés betegség okoz annyi kellemetlen tünetet, mint egy 
kiadós nátha, vagy allergia. Nem kell beletörődni az elhúzódó betegeskedésbe! 
Fül- orr- gégész szakorvosunk megkeresi a betegség gyökerét, így biztosabb a 
gyógyulás!

Karácsonyi nyitvatartás
Tájékoztatjük Önöket, hogy 2018.12.01. és 2018.12.21 között nyitva vagyunk, 2018.12.23 és 2018.01.03 között a Medicina 
Egészségközpont zárva tart, és a call center sem működik majd.



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!

Előzzük meg a csontritkulást!
Hogy mivel? Hát például egy időben igénybevett osteoporózis szűrőcsomaggal! Ne vegyük 
természetesnek, hogy minden reggel úgy kelünk fel, hogy már megint fáj valahol. Ha 
kiderítjük, mi a fájdalom oka, jó eséllyel létezik módszer, mellyel enyhíteni, de legalábbis 
csökkenteni tudjuk azt. Tudták, hogy a Medicina Egészségközpontban - amennyiben 
indokolt - az ortopédiai kivizsgálás tartalmazhat csontsűrűség-vizsgálatot is? Ebben az 
esetben oszteodenzitometriás készülék segítségével mérik meg a csont sűrűségét. Az 
eljárás során a szakorvos különös figyelemmel pásztázza a csontritkulásra hajlamos 
területeket, hiszen ezeken a pontokon áll fenn leginkább a csonttörés kockáza. 

Reméljük a jövőben több Páciensünk is élni fog majd ezzel a szűrési lehetőséggel! 

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

