
Kedves Pácienseink,
“Kinyílott az aranyeső, bimbót nyitott minden ág, virágba és fénybe borult most az egész szép világ.” 

Ha kinéznek az ablakon, láthatják, hogy tagadhatatlan bizonyítékai vannak a tavasz érkezésének. Rügyeznek a fák, énekelnek a 
madarak, hétágra süt a nap, és mi imádjuk minden pillanatát. A tavasz érkezésével nem csak a természet örök körforgását, hanem 
az életet is ünnepeljük! Ennek apropóján Önöket és magunkat is megajándékoztuk valamivel: áprilistól új mammográfiás berendezés 
áll a Medicina Egészségközpont szolgálatába. 

Jó hír, hogy ennek üzembehelyezésével egyidőben a Medicina Egészségközpont radiológiája teljesen megújul - átállunk egy direkt 
digitális rendszerre. Ennek köszönhetően javul a képminőség és csökken a várakozási idő, hiszen a felvételek elkészülése csak 
néhány percet vesz igénybe. 

Az új mammográfiás berendezés egy új generációs, nagy érzékenységű detektorral rendelkezik, melynek köszönhetően a felvétel 
elkészítése gyorsabb és kevésbé zajos, ráadásul rendkívül éles és jó minőségű képalkotást tesz lehetővé. A gép korszerű, automata 
expozíciós kontroll funkcióval is rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az emlő sűrűségéhez és az emlőszövet vastagságához a berendezés 
automatikusan kiválasztja az optimális fizikai vizsgálati paramétereket, ezáltal javítva a képminőséget, és ami a legfontosabb, 
optimalizálja a leadott a sugárdózist. 

A vizsgálatot minden esetben radiológus orvos általi fizikális vizsgálat és ultrahang követi. 

Akciózunk!
Ha felkeltettük érdeklődésüket, vegyék igénybe bevezető akciónkat: azoknak, akik 2019.04.10-ig felhívnak minket, és bejelentkeznek 
erre a vizsgálatra, a mammográfia és mellultrahang árából 10 százalék kedvezményt adunk! 

Emellett emlékeztetjük Önöket, hogy minden felnőtt vagy szexuálisan aktív hölgynél évente javasolt a nőgyógyászati kivizsgálás is. 
Mivel a vizsgálatok többsége szakértelmet és speciális eszközöket kíván, ezért elengedhetetlen a nőgyógyász szakorvos felkeresése. 
Orvosi segítséggel könnyen felismerhetőek és kezelhetőek az olyan gyakori betegségek is, mint a menstruációs zavarok, a hüvely- 
és kismedencei gyulladás, az endometriózis, a PCOS, vagy a nemi szervek cisztái és az emlő elváltozásai. 



Adatvédelmi tájékoztató
Modern és felelősségtudatos egészségügyi szolgáltatóként a Medicina Egészségközpontnak minden egyes Páciens nagyon fontos. 
Éppen ezért örömünkre szolgál, hogy folyamatosan tájékoztathatjuk Önöket a rendelőnkben történő újdonságokkal kapcsolatban. 
Szeretnénk, ha naprakész információkkal rendelkeznének arról, hogy milyen aktuális akciókat ajánlunk a minket választóknak, milyen 
kedvezményeket vehetnek igénybe, milyen szakrendelésekkel találkozhatnak nálunk, milyen orvosokat foglalkoztatunk. 

Biztosíthatjuk Önöket, hogy adataik a legnagyobb biztonságban vannak intézményünknél, mivel az adatkezelést illetően kiemelt 
figyelmet szentelünk a 2018. május 25.-én bevezetett GDPR (Általános adatvédelmi rendelet) szabályainak, melynek megfelelően a 
pácienseink által megadott személyes és egészségügyi adatok kezelése és feldolgozása is kiemelt fontossággal bír. Vitathatatlanul 
komolyan vesszük a magánszféra védelmét, teljes mértékben elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy az Önök által megadott 
adatok biztonságban legyenek nálunk. 

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálják adatkezelésünk elveit, és azoknak a jogoknak ismertetését, amelyek megilletik Önöket 
személyes és egészségügyi adataik kezelésével kapcsolatosan. 

Kérjük, hogy amennyiben NEM járulnak hozzá ahhoz, hogy hírlevelünkben a Medicina Egészségközponttal kapcsolatos friss 
információkról tájékoztassuk Önöket, kattintsanak ide! Leiratkozási szándékukat az e-mail megnyitása után a küldés gomb 
megnyomásával tudják megerősíteni. 

Láthatják, mi tényleg mindent megteszünk, hogy Pácienseink a legjobb ellátást kapják! Válasszanak Önök is 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.

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!
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