
Kedves Pácienseink,
Itt van végre, megjött a nyár, vele együtt pedig júniusi és júliusi ajánlataink is megérkeztek. Mutatjuk őket!

Újra itt az allergiaszezon
Itt a nyár – megjelentek a levegőben a pollenek. Aki hajlamos rá, az lassan számíthat az 
allergiás tünetek - tüsszögés, szipogás, szemviszketés – megjelenésére is. A Medicina 
Egészségpénztár szakorvosa segít abban, hogy kiderítsük, mire vagyunk pontosan 
allergiásak, és tájékoztat minket a lehetséges kezelésekről is. 

Júniusban INGYENES a fogászati szűrés
Nem szebb és bizalomgerjesztőbb egy mosolygós arcnál. Természetesen bármilyen mosoly lehet 
csodaszép, de ha minket választ, mi teszünk róla, hogy ezen a nyáron az Öné legyen a legszebb! 
Felmérjük, megbeszéljük Önnel, megcsináljuk. INGYEN! A többi csak hab a tortán.



Viszlát, álmatlanság
A sok munka, a stressz, a mindennapos problémák mind befolyásolhatják 
alvásritmusunkat. Van, akiknek soha sem volt még gondja az alvással, 
másnak ellenben a korábban említettek, vagy más, külső inger hatására 
kevésbé pihentető az éjszakája. Aki ez utóbbi csoportba tartozik, annak van 
egy jó hírünk: a Medicina Egészségközpont alvásdiagnosztikai szolgáltatással 
bővítette palettáját. Ez főleg azoknak nagy segitség, 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.

Kedvezményes szemészet
Ha gond van a szemünkkel, jó, ha gyorsan találjuk meg a számunkra megfelelő 
orvost. Az pedig még jobb, ha a vizsgálathoz kedvezményes áron jutunk hozzá. 
Mi most mindkét kitételnek megfelelünk.

Új rendelési idő
Dr. Noll Judit bőrgyógyász júniustól a megszokott rendelési idő mellett pénteken reggel 9 és 12 között is fogadja pácienseit. 
Jelentkezzenek be hozzá a 06-1-510-0510-es telefonszámon, vagy online bejelentkezési felületünkön!

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!

http://medicinaegeszseg.hu/szakterulet/kulonleges-orvosi-szolgaltatasok/alvasdiagnosztika/
https://onlinefoglalas.medicinaegeszseg.hu/hu/medicina/c/borgyogyaszat/
http://onlinefoglalas.medicinaegeszseg.hu/hu/medicina/

