
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben.” 
 
(Juhász Gyula) 
 

 

 

 

Kedves Pácienseink, 

Hát itt van, eljött végre az év vége, a nagy számvetések ideje. A rohanós, ajándék beszerzős, rokonlátogatós napok mellett 
szakítsunk azért időt a befelé figyelésre is! Hagyjunk teret az elcsöndesedésnek! Gondoljuk át, mit értünk el idén. Vajon eleget 
tettünk a magunk felé támasztott elvárásoknak? Jól csináltuk a dolgainkat? Odafigyeltünk a családunkra? Észrevettük azokat is , 
akiknek magányos, szomorú az ünnepi időszak? Bármilyen válaszok is születnek ezekre a kérdésekre, a lényeg, hogy boldogok 
legyünk. Hogy miért? Mert ezzel a körülöttünk levőket is boldoggá tudjuk tenni. És ha csak egy ember napját szebbé tettük, már 
megérte. 

Adventi kedvezményeső 

Mi idén egy speciális adventi naptárral tesszük szebbé Önöknek az ünnepi készülődést. A 
naptár 2018. december 3-tól a www.medicinaegeszseg.hu oldalon érhető el és a következő 
módon működik: december 3-tól 27-ig minden nap új kedvezményt hoz majd. Az egymást 
követő ablakocskákra kattintva Pácienseink annak a szakterületnek az oldalára jutnak majd, 
ahonnan az aktuális kedvezményes kupon letölthető. Kupon beváltása: csak mutassák fel a 
kinyomtatott, vagy elektronikus változatot a recepción, és máris az Önöké a kedvezmény. 
Ugye milyen egyszerű? 

Medicina Assistant Alap és Kártya 

A Medicina Egészségközpontban 2018. január 1-től a Medicina 
Egészségpénztári tagoknak lehetőségük lesz egy új szolgáltatás, 
a Medicina Assistance Kártya igénybevételére. A kártyával 
igénybe vehető szolgáltatások : 

1. Vérvétel 3.000 Ft értékben, mely szolgáltatási időszakonként egy alkalommal vehető igénybe.  
2. Asszisztencia szolgáltatást biztosítunk orvosi call center igénybevételével, melyet az év minden napján, 

a nap 24 órájában vehetnek igénybe. Többek között az alábbi kérdéskörökben állunk rendelkezésükre: 

 betegséggel, gyógykezeléssel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos kérdések,  

 gyógyszerek összetétele, alkalmazhatósága, mellékhatások, helyettesíthetőségek, árak, 

 orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ügyeletek, 

 ügyeletes gyógyszertárak,  

 egészségügyi intézmények elérhetősége.  

3. 10% kedvezmény intézményünk, a Medicina Egészségközpont egészségügyi szolgáltatásainak árából.  
4. Medicina Assistance kártya biztosítása, melynek bemutatása a fenti szolgáltatások igénybevételére jogosít.  

A Medicina Assistance Kártya szolgáltatás díja havonta csupán 130 Ft/fő, melynek megfizetése Medicina Egészségpénztári 
egyéni számla egyéni számlája terhére történik. .A szolgáltatást díj ellenében kedvezményezett is igénybe veheti. 

Amennyiben van olyan Önök között, aki nem Medicina Egészségpénztári tag, de szeretné igénybe venni a szolgáltatást, a 

tagsághoz szükséges belépési nyilatkozatot le tudja tölteni a Medicina Egészségpénztár weboldaláról, vagy a Medicina 
Egészségközpontban is hozzájuthat a belépési nyilatkozathoz. 

A Medicina Assistance Kártya szolgáltatás részletes leírása itt olvasható! 

HÍRLEVÉL 2017. DECEMBER 

http://medicinaegeszseg.hu/adventi-kedvezmenyek/
http://medicinaegeszseg.hu/adventi-kedvezmenyek/
http://www.medicinaegeszseg.hu/
http://www.medicinapenztar.hu/images/pdf/nyomtatvanyok/2017/Medicina_EP_Bel%C3%A9p%C3%A9si_%C3%A9s_k%C3%A1rtyaig%C3%A9nyl%C5%91_nyilatkozat_2017.pdf
http://www.medicinapenztar.hu/
http://www.medicinapenztar.hu/tagoknak/aktualis-informaciok/540-medicina-assistance-alap-es-kartya


 

 

 

 

 

 

 

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! 

Ünnepi nyitva tartás  

2017. december 21-ig a megszokott nyitvatartási időben várjuk kedves Pácienseinket. 
2017. december.22.-én 08:00 – 14:00 között nyitva vagyunk.  
2017. december .23 és 2017. december .31 között a zárva tartunk.  
2018. január 2-től ismét a megszokott nyitvatartási időben állunk rendelkezésére. 
 

 

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! 
Egészségközpontunk egy felújított, kellemes teraszokkal tagolt villaépületben található. Aki már járt nálunk, 
az tudja, hogy a járóbeteg ellátás jellegéből adódóan olyan lokációt választottunk, ami a megközelíthetőséget 
tekintve mindenki megelégedésére szolgál: a tömegközlekedés is kiváló, és ha autóval jönnek hozzánk, 
akkor sem lesz gond, hiszen a Medicina Egészségközpont területén szép nagy, parkolásra alkalmas területet 
alakítottunk ki. 

 
 

Jó egészséget és békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván 
 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 
 
 

 
Legyen utalvány a karácsonyi ajándék! 
 
Ajándékozzák szerettüknek, vagy saját maguknak karácsonyra a Medicina 
Egészségközpont vásárlási utalványát. Ha kitalálták, hogy mekkora 
összeget akarnak ajándékozásra fordítani, és azt is tudják, hogy pontosan 
milyen egészségügyi szolgáltatást szeretnének igénybe venni, keressenek 
meg minket! A felhasználás további részleteiről személyesen 
tájékoztatjuk majd Önöket. 

https://onlinefoglalas.medicinaegeszseg.hu/hu/medicina/
mailto:info@medicinaegeszseg.hu?subject=Hírlevél%20lemondás!
mailto:info@medicinaegeszseg.hu
http://medicinaegeszseg.hu/

