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Best Doctors® egészségbiztosítási szolgáltatásunkkal segíthetünk majd, ha 

egészségi állapota ezt megkívánja. Azonban nem akarunk ezzel addig várni, amíg 

valamilyen komolyabb betegség lép fel, ezért létrehoztuk a CIG Pannónia VIP 

kártyát, mellyel számos magyarországi magas színvonalon működő egészség-

ügyi szolgáltatónál vehet igénybe kedvezményeket.

A CIG Pannónia Életbiztosító és a kedvezményeket adó partneri együttműködé-

seknek köszönhetően a Best Doctors egészségbiztosítással rendelkező Ügyfele-

ink a VIP kártya használatával 10%-os egyedi kedvezménnyel vehetnek igény-

be egészségügyi szolgáltatásokat a Partneri listában szereplő intézményektől, a 

kedvezmények fajtájáról és mértékéről az egyéni adatlapokon ( ) érhető el pon-

tos információ.

Affidea Magyarország • Alfa Egészségközpont • Budai 

Egészségközpont • C MED Rehabilitációs és Diagnosztikai 
Központ • Dr. Rose Magánkórház • Duna Medical 
Center • Ezüstfény Magánklinika • Forest & Ray Dental 
Budapest • Hungária Med-M • Körúti Orvosi Centrum  
• Macroklinika Egészségügyi Központ • Rózsakert 
Medical Center • Sanitas Diagnosztikai és Rehabilitációs 
Központ • S.O.S Infocard • Swiss Clinic

TOVÁBB AZ INTÉZMÉNYEKHEZ

www.facebook.com/pannoniabiztosito
Kövessen minket a Facebook-on!

Kedvezményes  

egészségügyi  
vizsgálatok  
a CIG Pannóniától!

http://www.facebook.com/pannoniabiztosito


A VIP kártya használatával elérhető kedvezmények:
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Affidea Magyarország Kft.
https://www.affidea.hu/

Alfa Egészségközpont
1036 Budapest, Lajos u. 66.

Budai Egészségközpont
1126 Budapest, Nagy Jenő u. 8.

C MED Rehabilitációs és Diagnosztikai Központ
8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.

Dr. Rose Magánkórház
1051 Budapest, Széchenyi tér 7/8.

Duna Medical Center
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

Ezüstfény Klinika
1106 Bp. Pesti Gábor utca 26. 
Fogászati rendelő: 1106 Bp. Rákosvölgyi utca 1.

Forest & Ray Dental Budapest
1134 Budapest, Váci út 64.

Hungária Med-M
1135 Budapest, Jász u. 33-35.

Körúti Orvosi Centrum
1137 Budapest, Szent István Körút 24.

Macroklinika Egészségügyi Központ
3526, Miskolc, Arany János tér 1.

Rózsakert Medical Center
1026 Budapest Gábor Áron u. 74-78/A.

Sanitas Diagnosztikai és Rehabilitációs Központ
5700 Gyula, Külterület 0662/26 (Biczere utca)

S.O.S Infocard
1126 Budapest, Németvölgyi út 5.

Swiss Clinic
1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

2. oldal

https://www.affidea.hu/
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1054, Budapest, Szabadság tér 7.

 info@affidea.hu

(+36) 1 803 6464

      www.affidea.hu

AFFIDEA-CSOPORT

Az Európa 16 országában több mint 246 egészségközpontot működtető 

Affidea-csoport tevékenységi körében Európa legnagyobb magánegész-

ségügyi szolgáltatója. Éves szinten az Affidea-csoport 13 millió képal-

kotó diagnosztikai vizsgálatot végez el, amelyhez 

Magyarország 1 millió vizsgálattal járul hozzá.

AFFIDEA MAGYARORSZÁG

Az Affidea Magyarország Kft. 1991-ben hozta létre első hazai 

központját. Az elmúlt 28 évben több mint 17 milliárd forin-

tot fektetett a hazai egészségügy fejlesztésébe, hogy páciensei  

a legkorszerűbb vizsgálatokat vehessék igénybe. Országszerte  

11 központban, Budapesten kívül Szegeden és Győrben mű-

ködtetjük egészségközpontjainkat. 2011-ben nyílt meg az első 

teljesen privát ellátást nyújtó Affidea-központ Budapesten,  

a Mammut II.-ben, amelyet négy másik követett az elmúlt években:  

a Bank Center irodaházban, a Megyeri úton a MedCity Egészség-

központban, a Váci Greens irodaházban és a Sasadi úton találha-

tó Affidea For Men Férfiegészség- központ.

AZ AFFIDEA MAGYARORORSZÁG SZAKORVOSI 

ELLÁTÁSOK

• Allergológia

• Belgyógyászat

• Bőrgyógyászat

• Diabetológia

• Dietetika

• Endokrinológia

• Fogászat

• Foglalkotzásegészségügy

• Fül-orr-gégészet

• Kardiológia

• Neurológia

• Nőgyógyászat

• Ortopédia

• Pszichológia

• Pulmonológia

• Repülőorvoslás

• Reumatológia

• Sebészet

• Sportorvoslás

• Szemészet

• Szívultrahang

• Urológia

• Gyógymasszázs

• Trigger pont masszázs

• Lökéshullám-terápia

• Kriston intimtorna

• Nyiroködéma szakrendelést

   mindennapos ellátás és prevenciót szolgáló 
szűrések alkalmával 10% kedvezmény

AFFIDEA MAGYARORSZÁG

mailto:info%40affidea.hu?subject=
http://www.bhc.hu
http://www.affidea.hu
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AFFIDEA MAGYARORSZÁG

PRIVÁT KÖZPONTOK

Mammut II.

1024 Budapest, Lövőház u. 2-6.

Mammut II., 4. emelet

Tel.: +36 1 803 6464

e-mail: mammut@affidea.hu

Váci Greens Egészségközpont

Cím: 1138 Budapest, Föveny u. 4-6.

Tel.: +36 1 803 6464

e-mail: vacigreens@affidea.hu

Bank Center

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Bank Center irodaház, földszint

Tel.: +36 1 803 6464

e-mail: bankcenter@affidea.hu

Időpontfoglalás: +36 1 803 6464

Megyeri út

Cím: 1044 Budapest,

Megyeri út 53.

Tel.: +36 1 803 6464

e-mail: megyeri@affidea.hu

Affidea For Men Férfiegészség-központ

1112 Budapest, Sasadi út 184.

Tel.: +36 1 599 9399

e-mail: men@affidea.hu

   mindennapos ellátás és prevenciót szolgáló 
szűrések alkalmával 10% kedvezmény

1054, Budapest, Szabadság tér 7.

 info@affidea.hu

(+36) 1 803 6464

      www.affidea.hu

mailto:info%40affidea.hu?subject=
http://www.bhc.hu
http://www.affidea.hu
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Az Alfa Egészségközpontot 2014-ben azzal a céllal alapítottuk, hogy or-

vosaink összehangolt munkája által, nyugodt és barátságos környezetben 

adjuk meg pácienseinknek azt, ami mindenki számára a legfontosabb ér-

ték: az egészség.

Kimagasló, nemzetközileg elismert szakorvosokból álló csapatunk és a 

személyre szabott kezeléseink a garancia arra, hogy Ön a legmagasabb 

színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljön.

Olyan orvosi szakterületeken fordulhat hozzánk bizalommal, mint az uro-

lógia, bőrgyógyászat, endokrinológia, nemi gyógyászat (STI,STD), nőgyó-

gyászat, onkológia, ultrahang diagnosztika, kardiológia, belgyógyászat és 

infektológia, pszichiátria, reumatológia, pszichológia, diabetológia, gyógy-

torna, érsebészet, neurológia, mediátor és komplex kivizsgálások szak-

területekhez kapcsolódó betegségek szűrővizsgálatai és gyógykezelései.

Orvosaink között nagy számban professzorok, tanszékvezető egyetemi tanárok, MTA-

tag orvosok, intézetvezető professzorok, orvos-igazgató is megtalálhatók. Több orvo-

sunk is bekerült a Haszon magazin TOP100 magyar orvosa közé.

A FoglaljOrvost.hu független betegelégedettség versenyén egészségközpontunkat a pá-

ciensek 2016 Kedvenc rendelőjévé választották!

A cél, hogy a hozzánk forduló beteg gyorsan, 

kevés várakozási idővel, szakszerű ellátással, 

a problémáját meghallgatva kapjon orvosi 

kezelést/véleményt. A gyógyítás mellet ki-

emelten fontos számunkra az egészség meg-

őrzése, a megfelelő szűrővizsgálatok rendszeresen történő elvégzése, 

hiszen az idejében feltárt rendellenességek a legtöbb esetben gyógyítha-

tóak és akár életet menthetnek.

Időpontfoglalásban igyekszünk mindig a beteg érdekeit szem előtt tartani, 

igényes, tiszta, kényelmes körülményeket biztosítunk a klinikán a hozzánk 

látogató betegeknek, ingyenes parkolást az épületünk alatti mélygarázs-

ban.

ALFA EGÉSZSÉGKÖZPONT

1036 Budapest, Lajos u. 66.

 info@alfaegeszsegkozpont.hu

(+36) 70 940-0099

      www.alfaegeszsegkozpont.hu

   mindennapos ellátás és prevenciót szolgáló 
szűrések alkalmával 10% kedvezmény

mailto:info%40alfaegeszsegkozpont.hu?subject=
http://www.bhc.hu
http://www.alfaegeszsegkozpont.hu
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A négyszeres Superbrands-díjas Budai Egészségközpontban min-

den privát járóbeteg szolgáltatást egy helyen megtalál, több mint 

150 neves szakorvos magánrendelését keresheti fel mintegy 45 

szakterületen. A személyre szabott ellátásról képzett, hosszú 

ideje együtt dolgozó szakembergárda gondoskodik. 16 év ta-

pasztalatait és 200.000 ügyfelünk visszajelzéseit figyelembe véve 

folyamatosan azon dolgozunk, hogy a hozzánk fordulók számára 

idejük tiszteletben tartásával a lehető leghatékonyabban szervez-

zük meg a gyógyító tevékenységet. 

Szolgáltatásainkat a főváros frekventált, központi részén, mégis nyugodt, elegáns 

környezetben nyújtjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden hozzánk láto-

gató páciens az egyéni igényeinek megfelelő, személyre szóló egészségügyi ellátás-

ban részesüljön a bejelentkezéstől 

a vizsgálatokon át az eredmények 

értékeléséig. 

Szolgáltatásainkat nem csak magán-

személyek veszik igénybe: jelenleg 

több mint 250 hazai és multinacio-

nális vállalat szerződött egészségügyi 

szolgáltatói vagyunk.

BUDAI EGÉSZSÉGKÖZPONT

   privát járóbeteg szolgáltatások alkalmával 
10% kedvezmény

Nem érvényesíthető a kedvezmény a következőkre:

• a kezelések (gyógytorna, infúziós kezelés, pszichológia, pszichiátria, dietetika, fogászati kezelések)

• szűrővizsgálatok (Optimum és Prémium)

• ambuláns műtétek (kis- és nagybeavatkozások, aneszteziológiai ellátás)

• eszközös- és kontrasztanyagos vizsgálatok és beavatkozások (endoszkópiák, MRI és CT vizsgála-
tok, biopsziák, számítógépes anyajegyvizsgálat)

• speciális laboratóriumi diagnosztika (drog- és gyógyszervizsgálatok, szerológiai vizsgálatok,
speciális tumordiagnosztika, genetikai vizsgálatok)

• valamint egyéb szolgáltatásaink (védőoltási tanácsadás, H2 és Helicobacter kilégzési teszt, látótér 
vizsgálat)

A VIP kártya használatával elérhető kedvezmények:1126 Budapest, Nagy Jenő u. 8.

1126 Budapest, Királyhágó utca 1-3.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

 info@bhc.hu

(+36) 1 489-5200

 www.bhc.hu

mailto:info%40bhc.hu?subject=
http://www.bhc.hu
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Az egészség a legnagyobb kincs. Ha egészségügyi problémákkal küzdünk, fontos szem-

pont, hogy várakozás nélkül, rövid időn belül a legjobb orvosi ellátást kapjuk. A Székes-

fehérváron található C MED Rehabilitációs és Diagnosztikai orvosi központ célja, hogy 

széleskörű és magas szintű szakorvosi ellátásával a betegek egyéni igényeit előtérbe 

helyezve, magas ár-érték arányú szolgáltatásokat nyújtson.

A C MED kiemelt szakterületei a reumatológiai és mozgásszervi panaszok kezelése, 

a műtétek előtti és utáni rehabilitáció, a szív- és érrendszeri megbetegedések gyó-

gyítása és megelőzése, valamint a diagnosztika. További számos, folyamatosan bővülő 

szakrendelés támogatja a hozzánk forduló betegek gyógyulását. A hagyományos ke-

zelések mellett nálunk olyan újszerű, egyedi terápiák és szolgáltatások is elérhetőek, 

mint a krioszauna, a képességfejlesztés vagy a McKenzie torna. Modern, jól felszerelt, Fejér Megyében egyedülálló 

műszerezettséggel rendelkező központunkban, nagy tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező szakorvosok várják a 

betegeket.

C MED REHABILITÁCIÓS 
ÉS DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2. 
(Würth fölött)

 info@cmed.hu

(+36) 22 784-664, (+36) 20 949-5944

 www.cmed.hu

   mindennapos ellátás és prevenciót szolgáló 
szűrések alkalmával 10% kedvezmény

mailto:info%40cmed.hu?subject=
http://www.cmed.hu
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A Dr. Rose Magánkórházat 2007-ben azzal a céllal alapították, hogy új 

fogalmat alkossanak a hazai járóbeteg-ellátás terén, magasabb szintre 

emelve az egészségügyi szolgáltatások színvonalát.

Orvosi intézmény helyszínéül olyan adottságokkal rendelkező épületet 

választottak, amely elhelyezkedése, megközelíthetősége és belsőépíté-

szeti megoldásait tekintve is tökéletesen alkalmasnak bizonyult ötcsillagos 

rendelőik befogadására.

Budapest szívében, a belváros egyik legmodernebb épületében rendez-

kednek el, ahol a tág terek, a tetőterasz, a mélygarázs, és az elegáns 

irodai környezet kiváló alapot biztosított ahhoz, hogy minden elképze-

lésünket megvalósíthassuk.

Az évek során a páciensek visszajelzései és igényei alapján szolgáltatási 

körüket és szakterületeik számát folyamatosan növelték. Bővítették az 

eszközparkot, és továbbra is figyelemmel kísérik a szakmai újdonságo-

kat, hogy azokat is beépíthessék kínálatukba.

A rendelő sikere bebizonyította, hogy színvonalas szolgáltatásokra az 

egészségügy terén is szükség van, így 2010-ben járóbeteg-ellátás mellett 

elindult a professzionális fekvőbeteg-ellátás és a szülészet is. 

2013 őszétől a szolgáltatási paletta ismét bővül, kifejezetten a Vállalati 

Üzletág számára kialakított modern foglalkozás-egészségügyi szolgáltatá-

sokkal és csoportos egészségbiztosítási csomagokkal.

DR. ROSE MAGÁNKÓRHÁZ

 1051 Budapest, Széchenyi tér 7/8. 
 C torony, 6. emelet

 info@drrose.hu

 (+36) 1 377-6737

 www.drrose.hu

   mindennapos ellátás és prevenciót szolgáló 
szűrések alkalmával 10% kedvezmény

mailto:info%40drrose.hu?subject=
http://www.drrose.hu
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A Duna Medical Center a magyarországi magán-egészségügyi ellátás egyik leg-

jobban felszerelt központja, ahol elhivatott, nemzetközileg is elismert szakembe-

rek dolgoznak a betegek gyógyulásáért.

A Duna Medical Centernél minden pácienseink egészségének megőrzéséért, és 

gyógyulásáért történik. Már a kezdetektől mellettük vagyunk, legyen szó mag-

zati diagnosztikáról, gyermekgyógyászatról, 

felnőtt szakrendelésekről, vagy éppen a legkülönbözőbb sebészeti beavatkozá-

sokról.  Személyre szabott, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtunk szinte 

az összes terápiás területen, a legmodernebb berendezésekkel. Olyan munka-

társakkal dolgozunk, akik közül sokat a szakma legjobbjainak tartnak. Mi ebben 

hiszünk, ez tesz minket egyedivé.

Modern diagnosztika

Kizárólag a Duna Medical Centerben érhető el a GE Voluson E10 3D/4D ultra-

hang készülék, mellyel sokkal hatékonyabbá válik, és új dimenziót nyit a magzati 

fejlődés vizsgálata. A legújabb gépekkel felszerelt radiológiánkon az alacsony dó-

zissal működő röntgenünk mellett különlegesen felszerelt 3 dimenziós, szöveti 

mintavételre alkalmas Hologic mammográf  készülékünk, valamint csontdenizto-

méterünk is a pontos diagnózist segíti.

Precíziós, minimál invazív sebészet

Sebészetünk műtőblokkját orvosaink számára egyedileg, minden igényt kielégítően terveztük meg. Különleges kiala-

kítású műtőinkben minimál invazív atroszkópiás, Arthrex Synergy HD3 tornyot szereltünk fel, melynek segítségé-

vel nem csak diagnosztikára, hanem terápiás ellátásra és speciális ízületi mozaik 

plasztikák elvégzésére is van lehetőség. A műtőnkben elhelyezett 3D Endo-eye 

endószkópos laparoszkópia az egyik legkorszerűbb műtéti eszköznek számít. A 

nálunk alkalmazott FESS technológia az endoszkópos orrmellék és arcüreg sebé-

szetben jelent minőségi javulást, és kényelmesebb gyógyulást.

Kiváló, elkötelezett szakemberek

Munkatársaink kivétel nélkül a modern nemzetközi gyakorlat mellett kötelezték el magukat. Orvosaink és konzu-

lenseink elismert szakemberek, többen külföldről tértek vissza, és nálunk folytatják karrierüket. Ezzel biztosítjuk a 

világszínvonalú ellátást.

Teljes körű szolgáltatás, egy intézményben

Olyan magán-egészségügyi intézményt alapítottunk, ahol nemcsak az ellátás magas színvonalú, hanem betegeink 

modern, kényelmes környezetben kapják meg a szükséges kezelést. Szakrendelőnk és egynapos sebészeti közpon-

tunk 2015. július 21-én kezdte meg működését, 2017-ben fejezzük be a a Duna Medical Center kórházának építését. 

Ezzel Magyarországon elsőként jön létre egy világszínvonalú komplex magán-egészségügyi intézmény.

DUNA MEDICAL CENTER

 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

 info@dunamedical.com

 (+36) 1 790-7070

 www.dunamedicalcenter.org

   kizárólag szakorvosi konzultációkra 
10% kedvezmény

mailto:info%40dunamedical.com?subject=
http://www.dunamedicalcenter.org
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   10% kedvezmény a szolgáltatások árából

Az Ezüstfény Magánklinika 2014 augusztusában indult. 

Büszkék vagyunk arra, hogy három és fél év alatt több mint 

31 000 páciens közel 49 000 alkalommal fordult hozzánk 

egészségügyi problémájával és tisztelt meg minket bizal-

mával. Családi vállalkozásként mindig a magas színvonal 

megtartására törekszünk, ezért a páciensközpontú betegel-

látás mellett, folyamatos fejlesztésekkel és bővítésekkel ga-

rantáljuk orvosaink és betegeink számára a lehető legjobb 

körülményeket a gyógyításhoz és gyógyuláshoz egyaránt. Személyes jelenlétünkkel mindig igyekszünk figyelemmel 

kísérni pácienseink reakcióit, véleményeit és azt, hogy miben lehetnénk még jobbak. Talán ez az, ami megkülön-

bözteti magánrendelőnket a többitől. Köszönjük a rengeteg pozitív visszajelzést, ezek sok energiát adnak nekünk  

a mindennapokban! 2017-ben 24  000 betegellátást végeztünk, melyek kapcsán 31 negatív észrevételt kaptunk, vagyis  

a betegek 0,129 % élt kifogással. Sajnos egy kifogásolt eset is sok, de mi minden nap azon dolgozunk, hogy betegeink 

elégedetten távozzanak tőlünk.

Szakrendeléseink;

• Alvásdiagnosztika

• Bőrgyógyászat

• CT, Röngten

• Endokrinológia

• Fájdalom ambulancia

• Felnőtt fül-orr-gégészet

• Fogászat

• Gasztroenterológia

• Gyermek fül-orr-gégészet

• Kardiológia

• Labor vizsgálatok

• Masszázs

• Neurológia

• Szemészet

• Tinnitus centrum

• Tüdőgyógyászat

• Ultrahang

EZÜSTFÉNY MAGÁNKLINIKA

  1106 Bp. Pesti Gábor utca 26. 

Fogászati rendelő: 1106 Bp. Rákosvölgyi utca 1.

 ezustfenyklinika@gmail.com

 (+36) 1 467 5030

      http://ezustfenyklinika.hu

mailto:ezustfenyklinika%40gmail.com?subject=
http://www.fonixmedicalcenter.hu
http://ezustfenyklinika.hu


VI
SS

ZA
 A

 K
EZ

DŐ
LA

PR
A
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10 év áll mögöttünk!

A Forest & Ray 10 évvel ezelőtt kezdte meg működését a fogá-

szati piacon. London belvárosában hoztuk létre fogászatunkat, 

ahol elsősorban a londoni magyar páciensek számára nyújtot-

tunk fogászati kezelést - az angliai viszonyoknál lényegesen ked-

vezőbb árakon.

Legyen szó sürgősségi fogászatról, esztétikai-, szájsebé-

szeti-, vagy általános fogászati kezelésekről, büszkén állíthat-

juk, hogy az elmúlt két évben több, mint kétezer páciens elége-

dett mosolyához járulhattunk hozzá már Budapesten is.

Fogászati magánrendelőnk Budapest szívében várja mind a gyógyulni, mind a szépülni vágyó pácienseinket.

Miért válassza fogászatunkat?

   Mert munkánk minőségét eddig már több, mint 30 000 elégedett páciens tapasztalhatta.

   Mert nálunk magasan képzett, a szigorú nyugat-európai sztenderdek szerint dolgozó 

fogorvosokkal találkozhat.

   Mert pácienskoordinátoraink a hét minden napján kora reggeltől késő estig elérhetők.

   Mert fogászati rendelőnk frekventált helyen található, és bárhonnan könnyen megközelíthető.

   Mert fogorvosi kezelések széles skáláját biztosítjuk a szájsebészettől a fogszabályozásig.

   Mert nálunk kivételes, nyugat-európai szintű ügyfélkezelésben lesz része.

   Mert magas szintű szolgáltatásunk mellé megfizethető árakat kínálunk.

   Mert fogászati kezelésének díját egészségpénztári egyenlege terhére is rendezheti.

FOREST & RAY DENTAL BUDAPEST 

 1134 Budapest, Váci út 64.

 info@frdental.hu

 (+36) 70 312-9771

 http://frdental.hu

   10% kedvezmény fogászati kezelésekre, 
fogszabályozó aktivációján kívül

   ingyenes konzultáció, panoráma röntgen 
nélkül

mailto:info%40frdental.hu?subject=
http://frdental.hu
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A Hungária Med-M Kft. egészségügyi szűréseivel feltárja az Ön aktuális egészség-

ügyi állapotát, tanácsaival, folyamatos ellenőrző vizsgálataival segít megtartani az 

Ön egészségét, munkaképességét, életminőségét.

Kiválóan képzett orvosainak tudását, terápiás módszereit alkalmazva gyógyítja 

Önt, egyszerű, érthető nyelv használatával, minden helyzetben partnerként keze-

li. A Hungária Med-M nem kórház. Azt szeretnénk, ha a hozzánk érkezőknek ez 

eszébe sem jutna.

Egészségügyi központunkban több szakterületen tudjuk közvetlenül fogadni páci-

enseinket, és emellett számos orvosi vizsgálatot is végzünk. Mi az Ön egészségé-

nek őrei vagyunk. Ha minket választ, elfeledheti az időrabló, bosszantó várakozást 

a zsúfolt rendelői folyosókon. Kollégánk várja az egyeztetett időben, és személyre 

szabottan végzi szűrését, kellemes környezetben! 

Szakértelem és odafigyelés...

Azokat a szakembereket állítottuk az Ön szolgálatába, akik tudásukkal, 

munkájukkal eddig is a szakterületük legelismertebb orvosai közé tar-

toztak.

Amit pedig a Hungária Med-M egész gárdája fontosnak tart: szűnjön 

meg végre a klasszikus orvos-beteg viszony, mert igazán hatékonyan 

csak úgy lehet gyógyulni, ha az orvosunk a bizalmasunk és barátunk is 

egy kicsit!

Szakorvosi vizsgálatok:                                             

• Belgyógyászat

• Bőrgyógyászat

• Urológia

• Nőgyógyászat

• Neurológia

• Kardiológia

• Fül-Orr-Gégészet

• Szemészet

• Ortopédia

Küldetésünk az egészség….

HUNGÁRIA MED-M

 1135 Budapest, Jász u. 33-35.

 hungariamed@hungariamed.hu

 (+36) 1 236-0176, (+36) 30 633-0961

 www.hungariamed.hu

   mindennapos ellátás és prevenciót szolgáló 
szűrések alkalmával 10% kedvezmény

ü  Menedzserszűrések

ü  Aktuális állapotfelmérés

ü  Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások országos hálózattal

mailto:hungariamed%40hungariamed.hu?subject=
http://www.fonixmedicalcenter.hu
http://www.hungariamed.hu
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Szépségmegoldások a plasztikától az orvos-esztéti-

kai beavatkozásokon keresztül a kozmetikáig. 

Az intézmény igazgató főorvosa, Dr. Papp Ildikó, az arcesz-

tétika világszínvonalú szakértője, szakmájában nemzetközileg 

is elismert szaktekintély. Tanulmányait Amerika legjobb egye-

temein – többek között a Harvardon – végezte, több ameri-

kai bőrgyógyászati klinikán is dolgozott, rendszeres előadója 

és trénere nemzetközi orvos-esztétikai kongresszusoknak. 

Nemzetközileg is elismert, kiemelkedő tudású szakorvosainknak köszönhetően kiváló 

színvonalú, személyre szabott, teljes körű bőrgyógyászati és szépészeti szolgáltatásokkal 

várjuk Önöket.

Bőrgyógyászat: a bőrgyógyászat minden szakterületén ál-

lunk rendelkezésére – általános és gyermek bőrgyógyászat, 

bőrsebészet, kozmetológia, esztétikai bőrgyógyászat. Kül-

detésünk bőre egészségének visszaállítása és szépségének 

megőrzése. 

Orvos-esztétikai kezelések: Minimálisan invazív or-

vos-esztétikai beavatkozásaink az arcforma és az arcbőr fi-

atalságának visszaadását illetve megőrzését szolgálják. Az ebédidős, minimálisan invazív 

eljárások széles skálája megtalálható kínálatunkban az arc, nyak, dekoltázs területére vo-

natkozóan, melyek anti-aging hatással tartják fiatalon bőrét.

Plasztikai sebészeti beavatkozásaink célja a test és lélek természetes harmóniájának megteremtése és megtartá-

sa, magabiztossága és önértékelése visszaadása, az Ön életminőségének javítása. Ambulánsan és egynapos sebészet 

keretén belül végzett beavatkozásainkkal a biztonságos szépülést teszünk lehetővé pácienseink számára.

Orvosi kozmetika: Magas színvonalú, professzionális orvosi kozmetikai arc- és testkezeléseink az orvos-esztétikai 

beavatkozásaink méltó kiegészítői. Segítségükkel hosszútávon fenntartható a szépészeti kezeléseink eredménye.

   Szakértelem, diszkréció, empátia

   A hét minden napján – várólista és beutaló nélkül várjuk

   Nemzetközileg elismert, tapasztalt bőrgyógyászok és plasztikai sebészek

   Széleskörű szépségmegoldások, személyre szabott kezelési tervek

   A legújabb technikával felszerelt műtő

   Kedvező fizetési konstrukciók

   Exkluzív, barátságos környezet, kellemes légkör

KÖRÚTI ORVOSESZTÉTIKAI CENTRUM

  1137 Budapest, Szent István Körút 24. I. 
em. 2. és II. em. 7.

 info@koc.hu

 (+36) 30 545-4159, (+36) 30 647 0956

 www.koec.hu

   mindennapos ellátás és prevenciót szolgáló 
szűrések alkalmával 10% kedvezmény

mailto:info%40koc.hu?subject=
http://www.fonixmedicalcenter.hu
http://www.koec.hu
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Az MRC-Radiológia Kft. magyar természetes személyek befekteté-

seként azon célból jött létre, hogy magas színvonalú, azonnali vagy rövid 

időn belüli, betegorientált, minőségi egészségügyi szolgáltatást nyújtson 

Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, a környező megyék és esetle-

gesen a szlovák, ukrán és más határmenti régiók lakossága részére.

Célunk, hogy a legmodernebb képalkotó vizsgálatok és a szakszerű, 

gyors szakorvosi komplex kivizsgálás révén, illetve Klinikánk mene-

dzserszűrő programjai által minél gyorsabban pontos diagnózishoz jut-

hassanak pácienseink, mindenki számára megfizethető áron.

Az MRC-Radiológia Kft. 

által üzemeltetett, a kor szín-

vonalát meghaladó, jelenleg 

kb. 1.400 m2-en működő Mac-

roKlinika Miskolc szívében, a 

Macropolis Épületkomplexum-

ban található.

Szakrendeléseinken napi 170 fős betegforgalomra, míg képalkotó diagnosztikai eszközeinkkel napi 120 vizsgálat 

elvégzésére van kapacitásunk. Ehhez 50 szakdolgozónk és 50 magasan kvalifikált (szakorvos, adjunktus, főorvos, 

PhD) orvosunkkal állunk a hozzánk fordulók rendelkezésére. Rendeléseink modernebb enteriőrrel kialakított, 

luxus felszereltségű, tágas, világos helyiségekben működnek. Magasan kvalifikált szakorvosaink és szakdolgozóink 

lelkiismeretes munkájának, valamint adott vizsgálatokhoz szükséges hightech készülékekkel vizsgálunk.

MACROKLINIKA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

 3526, Miskolc, Arany János tér 1.

 info@macroklinika.hu

 (+36) 70 500 -1818

 www.macroklinika.hu

   mindennapos ellátás és prevenciót szolgáló 
szűrések alkalmával 10% kedvezmény

mailto:info%40macroklinika.hu?subject=
http://www.fonixmedicalcenter.hu
http://www.macroklinika.hu
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A Rózsakert Medical Center (RMC) 2001-ben alakult. Induláskor a két orvos-

tulajdonos egy kis rendelőben végzett nő- gyerek- és belgyógyászati gyógyító 

munkát. Mára világszínvonalú műszerezettséggel 700 négyzetméteren, 40 orvo-

si szakterületen, 90 szakorvossal dolgozunk együtt, lefedve a járóbeteg-rendelés 

teljes spektrumát. 

A rendelőben a legmagasabb képzettségű orvosok gyógyítanak, akik szinte kivé-

tel nélkül hosszabb, rövidebb ideig külföldön is szert tettek klinikai gyakorlatra. 

Az Orvosok jelentős egészségügyi intézményekben is dolgoznak, ezért kórházi ellátás igénye esetén betegeiket a 

Magyarországon elérhető legmegfelelőbb helyre tudják irányítani. Olyan komplex diagnosztikai (vizsgálati) módsze-

reket és köztük olyan különleges szolgáltatásokat kínálnak, amelyet ma még Magyarországon csak néhány vezető 

intézményben alkalmaznak.

RÓZSAKERT MEDICAL CENTER

 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78.

 info@rmc.hu

 (+36) 1 392-0505

 www.rmc.hu

   mindennapos ellátás és prevenciót szolgáló 
szűrések alkalmával 10% kedvezmény

mailto:info%40rmc.hu?subject=
http://www.rmc.hu
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SANITAS DIAGNOSZTIKAI  
ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONT

 5700 Gyula, Külterület 0662/26 (Biczere utca)

 info@sanitaskozpont.hu

 (+36) 30 421-9801

 www.sanitaskozpont.hu

   mindennapos ellátás és prevenciót szolgáló 
szűrések alkalmával 10% kedvezmény

A 21.század igényeinek megfelelő technológiával és szakmai háttérrel várjuk  

kedves pácienseinket a Sanitas diagnosztikai és rehabilitációs központban!

Szakembereink és a piacon jelenleg megtalálható legmodernebb eszközök segít-

ségével szeretnénk minden igényt kielégíteni!

Legyen szó megelőzésről, diagnózis felállításáról vagy rehabilitációról, célunk  

a páciensek legmagasabb szintű kiszolgálása! Központunk korosztálytól és nem-

től függetlenül vár mindenkit, ezért a csecsemőktől az idősekig mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb szol-

gáltatást! Szakorvosaink és gyógytornászaink sok éves tapasztalattal, és a szakma iránti legnagyobb elhivatottsággal 

várnak minden kedves gyógyulni vágyót!

mailto:info%40sanitaskozpont.hu?subject=
http://www.sanitaskozpont.hu
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Az általunk kifejlesztett rendszer egyszerűen bevezethető, felhasználóbarát, és hasznossága már rövid távon igazol-

ható. Cégünk 3 éve fejleszti az SOS Infocard globális, online elérhető, egészségügyi dokumentumkezelő rendszert, 

vészhelyzeti kártyával. 2015-ben elnyertük az év leginnovatívabb egészségipari fejlesztése díjat, és szerződött part-

nerünk a Magyar Kereskedőház Zrt., valamint az UNESCO védjegye alatt működő, ISIC Nemzetközi diákigazolvány 

hálózat magyarországi jogtulajdonosa. Jelenlegi felhasználóink főként a Biztonság az Egészségtudatosság és a Sze-

mélyes gondoskodás fontosságát felismerő szervezetek vagy magánszemélyek, akik már tudják és megtapasztalták, 

hogy az S.O.S Infocard a gyakorlatban is számos problémára nyújt megoldást.

Az alap koncepció lényege, hogy egy esetlegesen bekövetkező balesetkor a személyre szabott vészhelyzeti kártyáról 

(ami egy bankkártya méretű plasztik kártya), azonnal leolvashatók az érintett legfontosabb személyes adatai (ide 

értve egy, a baleset esetén értesítendő személyt) valamint az alapvető egészségügyi adatok, például: betegség, al-

lergia, érzékenységek, gyógyszerek, vércsoport stb... (Ezeket az adatokat semmilyen személyes dokumentum vagy 

igazolvány nem tartalmazza, és a gyermekek még nem is rendelkeznek ilyenekkel.)

Az online rendszerünkben mindenkinek van egy személyre szabott fiókja, ahol digitális formában tárolhatók az 

egészségügyi dokumentumok, pl.: leletek, zárójelentések, mérhető egészségügyi adatok (vérnyomás, vércukor, test-

súly, magasság, stb...), valamint a partnerek által meghatározott egyéb dokumentumok.

Az egészet úgy kell elképzelni, hogy minden kártyához -azaz minden felhasználóhoz tartozik egy virtuális irattartó 

szekrény aminek a fiókjai fel vannak címkézve. Például van egy fiók a személyes adatoknak, van egy fiók a biztosítási 

dokumentumoknak, egy a leleteknek stb... Itt helyezik el a felhasználók, az évek alatt összegyűlő egészségügyi doku-

mentumokat, és meghatározhatják, hogy a fiókot ki húzhatja ki, és azon belül melyik dokumentumhoz férhet hozzá.

A rendszer folyamatosan naplózza az egyes fiókokhoz való hozzáféréseket, amikről e-mail értesítést kapnak a fel-

használók. Így tehát nyomon követhető és ellenőrizhető hogy ki, mikor és milyen céllal nyitotta ki azokat. Az egész 

rendszer az Európai Uniós irányelvek figyelembevételével, úgy lett kialakítva, hogy a felhasználók Információs Ön-

rendelkezési joguk alapján, maguk döntik el, hogy az érzékeny adataikhoz és személyes dokumentumaikhoz mikor, 

ki és mennyi ideig férhet hozzá. Az összes dokumentum a rendszerben 256 bit-es titkosítással van elkódolva és az 

S.O.S Infocard szervere SSL titkosított csatornán érhető csak el.

Felismertük azt a sajnálatos tényt, hogy az EU területén, a vészhelyzeti betegellátások során, a rossz diagnózisokból 

adódó orvosi műhibák aránya 23%-ra tehető, ezek 18%-a sajnos maradandó egészségkárosodással végződik. A nem 

megfelelő gyógyszerek alkalmazása pedig 11%.

Munkaadók szempontjából is nagyon hasznos a rendszer használata, mivel a munkába illetve onnan hazautazás is a 

munkaidő része. A cégek így gondoskodhatnak alkalmazottaik biztonságáról. Az S.O.S Infocard rendszer bevezeté-

sével csökkenthető a felelősség, mert a kártya jóvoltából rendelkezésre álló információk birtokában gyorsabbá és 

pontosabbá tehető a vészhelyzeti ellátás, könnyebben elkerülhető a téves diagnózis és a nem megfelelő gyógyszerek 

alkalmazása.

S.O.S INFOCARD 

 1126 Budapest, Németvölgyi út 5.

 info@sosinfocard.com

 (+36) +30 222-4654

 www.sosinfocard.com

   10% kedvezmény a szolgáltatás árából

mailto:info%40sosinfocard.com?subject=
http://www.rmc.hu
http://www.sosinfocard.com
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18. oldal

SWISS CLINIC

A Swiss Clinic 2000 óta a magán-egészségügyi szektor meghatározó szereplője. Vezérelveink a svájci ta-

pasztalat és pontosság, a kiemelkedően humánus megközelítés és a szívvel és lélekkel történő gyógyítás.

Rólunk dióhéjban:

   Teljes körű járóbeteg-szakellátás

   Képzett, angolul is beszélő szakorvosok

   Központi elektronikus betegdokumentáció

   0-24 órás orvosi ügyelet és sürgősségi szolgálat

   Ügyfélkártyák

   Menedzserszűrések nemzetközi ajánlásokhoz igazodva

   Több mint 500 foglalkozás-egészségügy keretében ellátott 

vállalat és több mint 100.000 munkavállaló országosan

Swiss Prémium Egészségközpont

Budán található legnagyobb járóbeteg szakrendelőnk, mely hétköznapokon 08-20 óra között várja a 

pácienseket. Az Egészségközpontban 500 nm-en, 16 rendelőben szinte valamennyi orvosszakma elérhető. 

Panaszos pácienseinket értő figyelemmel és kellő körültekintéssel vezetjük a gyógyulás felé. Egészséges 

ügyfeleinknek szűrővizsgálatokat kínálunk.

Személyre szabott szűrővizsgálatok:

   A preventív szűrővizsgálatok előre egyeztetett időpontban, egy 

helyszínen, akár egy délelőtt alatt lezajlanak.

   A vizsgálatokról összefoglaló szakorvosi vélemény készül, 

életmód-tanácsokkal.

   Korszerű röntgen és ultrahang diagnosztikai eljárások rendelkezésre állnak a helyszínen.

   Orvosaink által szakmailag összeállított, életkornak és nemnek megfelelő vizsgálatok.

24 órás orvosi ügyelet (orvosi segítség, amikor szükséges):

   Felnőtt és gyermek sürgősségi betegellátás az év 365 napján, 24 órában.

   Elérhető Budapest területén és a főváros 20 km-es 

vonzáskörzetében.

   Angol nyelven is beszélő ügyeletes orvoskollégák.

   Teljesen felszerelt sürgősségi mentőautók.

Ügyeleti ellátás hotline: +36 30 992 0387

 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

 info@swissclinic.hu

 (+36) 1 225-0566

 www.swissclinic.hu

   mindennapos ellátás és prevenciót szolgáló 
szűrések alkalmával 10% kedvezmény

   sürgősségi ellátásra 20% kedvezmény
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