
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Pácienseink, 

Már nagyon vártuk a tavaszt. Imádjuk, hogy a téli kabátokat tavaszira cserélhetjük, hogy végre nem csak süt a nap, hanem a 
melegét is érezzük az arcunkon. Ez az évszak minden részletében az újrakezdésről, a megújulásról szól. Lerázzuk magunkról a 
tél terhét, a hideg hónapok alatt felszedett kilóknak is igyekszünk búcsút inteni.  

Az egészséges életmód jegyében vannak, akik sportolni kezdenek, mások böjtölnek, de olyanok is akadnak, akik ezekben a 
hetekben mennek el azokra az alapvető vizsgálatokra, amiket évente érdemes megismételni, és amikre korábban talán nem 
volt idejük. Április hetedikén van az egészség világnapja, ezért ennek apropóján alapszűréseinket tavaszi bevezető áron 
kínáljuk Önöknek. Nézzék csak! 

Szuper ár 
2018.04.30-ig 

Alapszűrés  63.000 Ft helyett 56.700 Ft 

 Tavasszal is kipihenten  

A tavaszi fáradtság fogalmát mindenki ismeri. Az ember egész éjjel alszik, de a 
nappalok is egyféle kómás állapotban telnek: ha tehetnénk, folyamatosan 
durmolnánk. Vannak azonban olyanok is, akik hiába szeretnének aludni, vagy 
nem tudnak, vagy ha elalszanak is, nem pihentető az éjszakájuk. Nekik üzenjük, 
hogy tudjuk a megoldást! A Medicina Egészségközpont új alvásdiagnosztikai 
szolgáltatása azoknak az embereknek nagy segítség, akik megoldást keresnek 
alvásproblémáikra, viszont nem szeretnének egyetlen éjszakát sem a saját 
ágyukon kívül tölteni. A kifejezetten otthoni használatra kifejlesztett ResMed 
alvásdiagnosztikai eszközzel mindez elérhető. Az ebben található szenzor este, 
alvás előtt kerül fel a páciensre, és reggel, ébredés után kerül vissza hozzánk. Az 
eredmények kiértékelését, elemzését természetesen szakember végzi egy 
számítógépes program segítségével. További részleteket itt találnak. 

Bevezető ár 
2018.04.30-ig 

Alvásdiagnosztikai vizsgálat ResMed-del 28.000 Ft helyett 18.000 Ft 

Áprilisi kedvezmények 

Ebben a hónapban a fent említetteken kívül több speciális árral is készültünk Önöknek. Mutatjuk! 

Kedvezményes ár 
2018.04.30-ig 

Anyajegy levétel 1 db + szövettan 36.500 Ft helyett 31.000 Ft 

Anyajegy levétel 2 db + szövettan 56.000 Ft helyett 47.500 Ft 

Anyajegy levétel 3 db + szövettan 75.500 Ft helyett 65.000 Ft 

Anyajegy levétel 4 db + szövettan 95.000 Ft helyett 80.750 Ft 

HÍRLEVÉL 2018. ÁPRILIS 

http://medicinaegeszseg.hu/keszuljunk-a-tavaszra-bojtoljunk/
http://medicinaegeszseg.hu/szakterulet/kulonleges-orvosi-szolgaltatasok/alvasdiagnosztika/


INGYENES fogászati szűrés! 

Szeretjük, ha páciensekeink elégedettek velünk. Mitől lesz valaki elégedett? Például, ha 
adott vizsgálatokhoz kedvezőbb áron juthat hozzá nálunk, mint máshol. Így áprilisban, 
folytatva a már bevált fogászati akciók sorát, most a szűréseket ingyen tesszük elérhetővé, a 
további szükséges kezeléseket pedig kedvezményes áron adjuk. 
A Medicina Egészségközpont fogorvosa az egyik legjobb szakember. Tényleg. Dr. Balázs 
András hétfőn és kedden 9-18 között, szerdán 9-15 között rendel és várja Önöket. 

 

Akció 
2018.04.30-

ig 

Fogászati szűrés 
5.300 Ft 
helyett Ingyenes 

Fogászati szűrésen résztvevők részére a 
további szükséges kezelések árából 

10% kedvezmény 

Fogászati panoráma röntgen 
6.000 Ft 
helyett 2.000 Ft 

Fogmosás oktatás és Oral-B elektromos 
fogkefe tesztelés 

5.300 Ft 
helyett 3.500 Ft 

Éljenek akcióinkkal, vegyék igénybe szolgáltatásainkat!  
 

Medicina Assistant Alap és 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.  A Medicina Assistance Kártyaszolgáltatás részletes leírása itt olvasható. 
 

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 

Érvéníesség idejet alatt Medicina Assistance Kártyával 10% 
A kedvezmény 

visszavonásig érvényes! 
Medicina Egészségpénztári tagok részére  tagsági viszony igazolása esetén 

(érvényes egészségpénztári kártyával vagy belépési nyilatkozattal) 
5% 

A kedvezmények más akciókkal össze nem vonhatóak! 

 
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! 

 

 

Válasszanak minket!  

Jó egészséget kíván a Medicina Egészségközpont csapata 

 

 

1121 Budapest, Budakeszi út 36/C. 
Információ és időpont foglalás Tel.: +36 1 510-0510 
Email: info@medicinaegeszseg.hu 
Web: http://medicinaegeszseg.hu 
Facebook:   https://www.facebook.com/Medicina-
Egészségközpont-1436173556697394/ 
 

Nyitva tartás: 
Hétfő - Csütörtök:   08:00-18:00 
Péntek:                       08:00-16:00 
 

 
Hírlevél lemondáshoz kattintson ide! 

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/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
https://onlinefoglalas.medicinaegeszseg.hu/hu/medicina/
mailto:info@medicinaegeszseg.hu
http://medicinaegeszseg.hu/
https://www.facebook.com/Medicina-Eg%C3%A9szs%C3%A9gk%C3%B6zpont-1436173556697394/
https://www.facebook.com/Medicina-Eg%C3%A9szs%C3%A9gk%C3%B6zpont-1436173556697394/
mailto:info@medicinaegeszseg.hu?subject=Hírlevél%20lemondás!

