
Kedves Pácienseink,
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen - ellentétben a korábbi évekkel - idén augusztus huszadikát követően is maradt a 
szuper, nyári meleg idő. Bár az ősznek is megvan a maga szépsége, azért reméljük, hogy még sokáig várat magára. Élvezzük ki a 
nyár utolsó napjait, sütkérezzünk a teraszon, vagy kinn a parkban, amíg csak lehet. Sétáljunk el a gyerekért az iskolába, óvodába, 
és ne rohanjunk velük haza! Töltsünk annyi időt a szabadban, amennyit csak lehet! 

Fájjon rá a foguk
Sokan azért nem csináltatják meg a fogukat, mert a különböző fogászati kezelések bizony rengeteg 
embernek fájnak anyagilag, ezért nem fűlik hozzá a foguk. Nem beszélve arról, hogy ilyenkor ősszel 
a gyermekes családoknak pont elég megterhelő az is, hogy a família legkisebb tagjait beiskolázzák. 
Éppen ezért mi szeptemberben azzal járulunk hozzá a családi kassza kiürülésének megelőzéséhez, 
hogy néhány kezelésünkhöz kedvezményes áron, sőt, a fogászati szűréshez ingyenesen juthatnak 
hozzá! Nézzék csak!

Tartjuk a szavunkat
Most augusztusban először kértük Önöket arra, hogy segítsenek nekünk eldönteni, milyen vizsgálatok 
legyenek szeptemberben is akciósak. Köszönjük, hogy velünk játszottak! A szavazás nemrég befejeződött, 
és a többség döntése szerint az általános laborvizsgálatok maradtak szeptemberben is jó áron. 



Új szaktekintélyek a Medicina Egészségközpontnál
Örömmel értesítjük Önöket, hogy újabb remek szakemberekkel bővül orvosi gárdánk. Forduljanak hozzájuk bizalommal!

Dr. Szalkai Iván bőrgyógyász 
Rendelési idő: szerdánként 14:00-18:00

Dr. Lovas Gábor - neurológus
Rendelési idő: szeptembertől kéthetente szerdán 14:30-19:00     
  
Dr. Varga Emma, belgyógyász endokrinológus
Rendelési idő: hétfő 11.00-16.00, szerda 9.00-15.00, csütörtök 9.00-13.00

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/

