
Kedves Pácienseink,
Hihetetlen, hogy már augusztus van! Az ember úgy érzi, hogy csak nemrég szabadultak ki a gyerekek az iskolákból, óvodákból, 
pedig nemsokára itt a szeptember. Lassan érdemes elgondolkodni azon, hogy mit érdemes megcsinálni, beszerezni az új nevelési év 
előtt. Természetesen nem hagyjuk ötletek nélkül Önöket, mutatjuk, mi milyen kedvezményekkel készülünk az előttünk álló tanévre!

Hamarosan becsengetnek
Már csak az a kérdés, hogy mindenki hallani fogja-e. Az sem árt, ha a sulikban gyermekeink 
pontosan el tudják majd olvasni, mi van a táblára írva, és az is nagyon fontos, hogy az ovis 
apróságoknak ne okozzon problémát felismerni, mit rajzolt az óvónéni a papírra. Szeretnénk, 
ha gyermekeiket a legnagyobb nyugalommal engednék neki az ősznek, ezért most speciális, 
több korosztálynak szóló akciós vizsgálatokat állítottunk össze.

Nyár végén is tündöklő mosolyt mindenkinek
Visszatértek hozzánk a fogászati kedvezmények, válogassanak közöttük kedvükre!



Tornázzon velünk
Bizonyos kor felett kevesen mondhatják el magukról, hogy sosem fájt, fáj valamely ízületük, testrészük. A fájdalom oka lehet húzódás 
vagy apró sportsérülés, mely gyakran nem is a probléma helyén okoz panaszokat. Gyógytornászunk, Berkiné Fehér Éva gyógytornász–
fizioterapeuta a megfelelő terápia kiválasztása mellett törekszik arra, hogy megkedveltesse a mozgást, és tanácsadással kiegészítve 
a felmerülő mozgásszervi és egyéb panaszokra hosszútávú megoldást találjon. 

„Csodák helyben történnek! Férjem vádlijával időnként baj van és olyankor alig tud járni. Talán meghúzta, nem tudjuk és a sebészeten 
se mondtak semmit. Menjen ortopédiára. Kapott rugalmas pólyát meg krémeket, hatás nulla, viszont pénteken mennénk nyaralni. 
Nem voltunk feldobva. Szomszédasszony kiszúrta, hogy sántít és beinvitálta egy kezelésre. Fél óra elteltével sántítás nélkül tért 
haza! Mert ismer valami új orvosi módszert. Úgyhogy engedjétek meg, hogy ismét jó szívvel ajánljam!”
Csoportos és egyéni mozgásfejlesztés mellett kiegészítő technikákkal, egészséges életmódot ösztönző módszerek megismertetésével 
segíti a hozzá forduló pácienseket a gyógyulásban, egészségmegőrzésben. 

Medicina Assistant kártya és egészségpénztári kártya
Örömmel értesítjük Önöket, hogy újabb remek szakemberekkel bővül orvosi gárdánk. Forduljanak hozzájuk bizalommal!

Dr. Szemerédi Péter Miklós - kardiológus 
Rendelési idő: csütörtökönként 9:00-14:00

Dr. Lovas Gábor - neurológus
Rendelési idő: szeptembertől kéthetente szerdán 14:30-19:00     
  
Dr. Zsolnai János - nőgyógyász 
Rendelési idő: csütörtökönként 8:00-13:00

Rohan az idő
Nemcsak a napok telnek el egy szempillantás alatt, az évek is hamar elszaladnak. Augusztusi akciónk 
azoknak kedvez, akik előrelátóak, és kortól függetlenül szeretnék tudni, milyen változások zajlanak a 
testükben.



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

