
 

 
 

 
 
 
 
 

Köszöntlek, új év 
új világa! 
Hozz békességet 
a világra! 
  
Terülj, terülj ki, 
tarka kendő! 
Add elő kincsed, 
új esztendő! 
  
Gazdag Erzsi: Új év 

 

Kedves Pácienseink, 

Reméljük Önök is épp olyan bizalommal állnak az új év elé, mint mi. Hiszünk abban, hogy a pozitív gondolkodás hegyeket mozgat 
meg. Hiszünk a gondolat teremtő erejében. Abban, hogy ha optimistán szemléljük az előttünk álló hónapokat,  decemberben 
majd azt mondhatjuk, hogy igazán remek év áll mögöttünk. Mi a magunk részéről mindent megteszünk, hogy jól induljon 2018.  

 

Jó hír: kuponjaink januárban is érvényesek 
 
Ne feledjék, speciális adventi naptárunkból több kupon érvényes még januárban is. Az utolsót egészen 
január 31-ig be lehet váltani: csak mutassák fel a kinyomtatott, vagy elektronikus változatot a 
recepción, és máris az Önöké a kedvezmény.  

 

 
Medicina Assistant Alap és Kártya 

Emlékeztetjük Önöket, hogy 2018. január 1-től a Medicina Egészségközpontot választó Medicina 

Egészségpénztári tagoknak lehetőségük lesz egy új szolgáltatás, a Medicina Assistance Kártya igénybevételére. 

A kártyával igénybevehető szolgáltatások  

1. Vérvétel 3.000 Ft értékben, mely szolgáltatási időszakonként egy alkalommal vehető igénybe. A vérvételt 
nálunk, a Medicina Egészségközpontban végzik el.  

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.  

Az asszisztencia szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat a Medicina Assistance kártyához kapcsolódó díjmentes asszisztencia 
szolgáltatása vonatkozó szabályok című dokumentum tartalmazza.  

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 Kártyaszolgáltatás részletes leírása itt 
olvasható. 

HÍRLEVÉL 2018. JANUÁR 

http://medicinaegeszseg.hu/adventi-kedvezmenyek
http://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/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/tagoknak/aktualis-informaciok/540-medicina-assistance-alap-es-kartya


 

Ne adják fel, harcoljanak a psoriasis ellen! 
 
Új év, új élet: jelentkezzenek be mihamarabb psoriasis kezeléseinkre!  

A psoriasis az életet nem veszélyeztető betegségek közé tartozik, így gyakran találkozunk olyan beteggel, akinek kezelését és 
gondozását nem bőrgyógyász irányítja. Ilyenkor az egyik legfontosabb, már említett veszély a téves diagnózis felállítása. 
További fontos tényező, hogy helytelen kezelés miatt rosszabbodhat a beteg állapota. Nálunk a bőrgyógyász szakorvossal 
történt konzultálást követően a kezelés első lépése a pikkelyek leoldása lesz, melyet helyileg alkalmazott, szalicil tartalmú 
kenőcsökkel érhetünk el. A pikkelyek eltávolítása után a fokozott hámsejtosztódás és a gyulladásos folyamat gátlása, valamint 
a hámsejtek érésének serkentése a cél.  
 
További információkat a témával kapcsolatban weboldalunkon találhatnak. 
 

Online időpontfoglalás 

Ne feledjék, hogy most már minden vizsgálatunkra be tudnak jelentkezni online is. Tehát ha szeretnének minket 
elérni, de foglaltak a vonalaink, foglaljanak 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 a ha autóval jönnek hozzánk, akkor 

sem lesz gond, hiszen a Medicina Egészségközpont területén szép nagy, parkolásra alkalmas területet 

alakítottunk ki.  

Válasszanak minket! 

 

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. 

 

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! 
 

 
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 
 
 

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

