
Kedves Pácienseink,
Nyáron mindenki sokkal jobban odafigyel a külsejére. Van, aki őrült fogyókúrába kezd, mások arra figyelnek oda jobban, hogy a 
bőrük hogyan néz ki, például nagyobb jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy mennyi szarkaláb van a szemük körül, vagy hogy 
ráncosabbak-e, mint tavaly ilyenkor.  

Újdonság: hónalj botox és új esztétikai kezelések a Medicina Egészségköz-
pontban
Az örök fiatalság szérumával sajnos még mi sem szolgálhatunk,
de megteszünk mindent, hogy Önök elégedettek legyenek.
Éppen ezért júniusban egy olyan új orvost köszönhetünk
csapatunkban, aki esztétikai kezelésekkel is foglalkozik: a botox
és a hyaluronsavas kezelések mellett új szépészeti eljárásokkal
is bővíti majd szolgáltatásaink listáját.

A nyár közeledtével például egyre nagyobb szerepet kap a
hónalj botox, ami fokozott izzadás esetén segít. Ez a forradalmian 
új technológia kiváló megoldást nyújthat például azoknak 
az úgynevezett stressz-izzadóknak, akik a munkájuk miatt 
idegeskednek sokat. Gondoljunk csak többek között azokra 
a menedzserekre, akik nagy felelősséggel járó pozíciókban 
dolgoznak.

A kezelés az idegvégződés és a verejtékmirigyek közötti 
ingerületátvitelt blokkolja, megakadályozva ezzel az izzadást. 
Maga az eljárás viszonylag gyors, egyszerű, a mindennapi 
életvitelt nem akadályozza. A beavatkozás szinte fájdalmatlan, 
még érzéstelenítés sem szükséges hozzá.
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A kezelés hatása szuper gyorsan, már akár másnap érzékelhető, de nagyjából két hét múlva alakul ki a várt eredmény és 6-8 
hónapon keresztül tart. Dr. Doma Beatrix 1988-ban végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi szakán. Közel 
15 éve foglalkozik a szép fogsor mellett a száj és az arc vonásainak harmonikussá tételével. A doktornő személyre szabott fiatalító 
kezelésekkel várja a hozzá bejelentkező pácienseket. Ezekkel a speciális eljárásokkal segít abban, hogy az esztétikai beavatkozások 
nyomán a lehető legtökéletesebb, legtermészetesebb eredmény szülessen.

Dr. Doma Beatrix júniustól minden pénteken 9:00-től -14:00-ig rendel, jelentkezzenek be hozzá bizalommal!



Aludjanak jól!
Nem alszanak jól? Fáradtak napközben? Nem látják a 
fényt az alagút végén? Tudunk segíteni! Még mielőtt mást 
gondolnának: a diagnózis felállításához nem kell nálunk 
tölteniük az éjszakát! A Medicina Egészségközpont a ResMed 
ApneaLink alvásdiagnosztikai készüléke segítségével a 
páciensek otthonában is használható. Az eszköz kiváló, az 
éjszakai pihenést nem zavarja, érzékelőket és nem maszkot 
használ. A szenzor este, alvás előtt kerül fel a páciensre, és 
reggel, ébredés után kerül vissza hozzánk. Az eredmények 
kiértékelését, elemzését természetesen szakember végzi el egy 
számítógépes program segítségével.

Ha az alvásproblémák hosszú ideje fennállnak, érdemes 
hozzánk fordulni. Nem fogják megbánni!

Jó endokrinológusra van szüksége?
Az endokrinológia a belső elválasztású mirigyek – a pajzsmirigy, 
a mellékpajzsmirigyek, a mellékvese, a hasnyálmirigy – 
működésének élettanával, azok betegségeivel foglalkozó 
tudományág. Büszkén mondhatjuk, hogy az ország egyik 
legjobb szakembere nálunk dolgozik. Dr. Varga Emmát akkor is 
érdemes felkeresni, ha a családban már volt hormonális eredetű 
megbetegedés, hiszen a rizikófaktorok feltérképezése ezekben 
az esetekben is nagyon fontos. 

Meglepően sokan fordulnak egyébként endokrinológushoz. 
Ennek általában akkor jön el az ideje, ha a beteget már látta 
belgyógyász, háziorvos, vagy nőgyógyász. Ugyanis az 
endokrinológia pont azokkal a tünetekkel foglalkozik, amik 
már túlmutatnak a fenti orvosok által kezelt betegségeken: a 
hormonális rendszer zavarával. A doktornő hétfőn 11:00-től 
16:00-ig, szerdán 9:00-től 15:00-ig, csütörtökön 9:00-től 13:00-
ig rendel. Jelentkezzenek be hozzánk, hogy segíthessünk!



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!

Még mindig INGYENES a fogászati 
szűrés
Sokan azért nem csináltatják meg a fogukat, mert nem tudják, 
hogy szükségük lenne rá. A Medicina Egészségközpont fogászati 
szűrése éppen ahhoz az információhoz juttatja hozzá Önöket, 
amelyikre a legnagyobb szükségük van: milyen kezeléseket kell 
elvégeztetni, hogy rendben legyenek a fogaik? 
Ráadásul mindez nálunk júniusban is ingyenes! Szerintünk 
kihagyhatatlan.


