
UNIQA Mobil
Egészségközpont

Orvosi vizsgálatok

Higgy magadban.

Higgy abban, 
hogy az EGÉSZSÉG

innen indul.



Az UNIQA, mint az egyik vezető hazai lakossági és vállalati egészségbiztosító, elkötelezett
az egészséges életmód támogatása mellett. 
A Mobil Egészségközpont azért jött létre,  hogy segítsen megelőzni a betegségeket és
megőrizni legfontosabb értékünket, az egészséget.

1. Házhoz visszük 
a megoldást.

Egészségügyi szűrőprogramjaink
egyedi jellege, hogy a megrendelő
által választott helyszínen történnek 
a vizsgálatok, mellyel jelentős munka -
idő és szervezés takarítható meg. 

2. Rugalmasság.

A csomagokat az igényekhez
 szabottan, egyénileg állítjuk össze. 

3. Kiváló szakértelem.

Orvosszakmai partnerünk a komoly
tapasztalattal bíró Mediteam, melyet
2014-ben és 2015-ben az Év Magán-
rendelője  címmel díjaztak.

Az egészség 
a megelőzéssel 
és a korszerű 
diagnosztikával 
kezdődik. 



Az UNIQA Mobil Egészségközpont  korszerű  diagnosztikai felszereltséget, szakorvosi jelenlétet és kényelmes  környezetet nyújt
komplex menedzserszűrések elvégzésére, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokra és egy-egy betegség célzott szűrésére.

Az UNIQA Mobil Egészségközponttal 
házhoz visszük a megoldást.

Orvosszakmai partnerünk: Mediteam

 A Mediteamet 1991-ben alapította meg Szegeden öt
egészségügyi szakember, főként orvosok. Mára több mint
250 munka társsal látnak el ország szerte foglalkozás-
egészségügyi, járóbeteg szak orvosi, valamint háziorvosi 

és munka-  illetve tűz védelmi tevékenységet. 2014-ben 
és 2015-ben a HáziPatika.com által indított versenyen,
rendelő intézetek kategóriájában, közönség szavaza tok
alapján, az „Év Magánrendelője” díjat vehette át szegedi 
szakorvosi központjuk, 
a MediCenter  Szak orvosi Intézet.



Vérvizsgálat

Az ujjbegyből vett vérmintából a vérzsírok és a vér -
cukor szintje mellett a máj-, vese- és a hasnyálmirigy
funk ciója  ellenőrizhető, valamint PSA-szint is mérhető,
amely a prosztata egyes elváltozásait jelzi. 

Szívultrahang és nyugalmi EKG

A szívműködés részletes vizsgálatára a nyugalmi EKG 
és szívultrahang szolgál.

Ultrahang

Ultrahang vizsgálattal a nyaki erek, a pajzsmirigy, 
a hasüregi, illetve a kismedencében található szervek
 működéséről is átfogó képet kapunk. 

Légzésfunkciós vizsgálat 

A spirometria a tüdő megbetegedéseinek diagnoszti-
zálását segíti.

Szemészet 

A szemészeti vizsgálat alapvető célja a látászavarok
 diagnosztizálása és korrigálása. A szem egészségi
 állapotának felmérésén túl, segíti más megbetegedé-
sek, pl. a magas vérnyomás, a cukorbetegség, vagy 
az érelme szesedés  felismerését is.

Audiometriás hallásvizsgálat

A hallásvizsgálat segítségével információt nyerhetünk 
a hallás élességéről, illetve a hallórendszert ért esetle-
ges  károsodásokról.

Bőrgyógyászat

A bőrgyógyászati szakvizsgálat részét képező
anyajegy  szűrés kiemelkedő jelentőségű a melanoma
típusú bőrrák időben történő felfedezésében. 

Gerincvizsgálat

A speciális eszközzel végzett gerincvizsgálat akár 
még a tünetek jelentkezése előtt alkalmas ortopédiai 
és reumatológiai elváltozások szűrésére.

Tipp
Plusz figyelmesség munkatársainak
A program kiegészíthető az egészségmegőrzést támogató vizsgálatokkal is. Képzett gyógytornászaink felmérik 
a dolgozók fittségi állapotát, életmód- tanácsadást nyújtanak számukra és igény szerint masszőr is segíti a munka -
társakat a felfrissülésben. Az UNIQA Mobil Egészségközpont igényelhető vállalati rendezvényekre is.

Orvosi vizsgálatok



Az egészségügyi szűrőprogramot igényekre szabottan, egyénileg állítjuk össze.  

Kalkuláció

vállalat számára

Helyszín(ek):

Távolság Budapesttől egy irányban: km

Napok száma: 

Vizsgálatok Résztvevô személyek
száma (fô)**

Szívultrahang

Hasi-, kismedencei ultrahang                                                                                             

Nyaki ér, pajzsmirigy ultrahang

EKG

Anyajegy-szûrés

Szemészet

Gerincvizsgálat

Audiometriás hallásvizsgálat

Légzésfunkciós vizsgálat

Vérvizsgálat*

* Vérvizsgálat: belgyógyász szakorvos 
tesz javaslatot a szükséges vérvizsgálati 
elemre.

** Kapacitás: 20-35 fő/vizsgálat/nap

A fent feltüntetett árak kizárólag tájékoztató jellegűek, hivatalos ajánlattételnek nem minősülnek. 
Hivatalos megrendelés céljából kérjük,  keresse kapcsolattartóját az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Kalkuláció: Ft



Kapcsolat:
Gyenesei Leila, UNIQA egészségnagykövet
Telefon: +36 20 454 6167
E-mail: leila.gyenesei@uniqa.hu

mobilegeszsegkozpont@uniqa.hu
Honlap: uniqa.hu/mobilegeszsegkozpont M 3593/2015. 09./153

Várjuk megkeresését, 
forduljon hozzánk bizalommal

Az Ön kapcsolattartója:

UNIQA Mobil Egészségközpont 
technikai paraméterei

 Súlya: 28 tonna
 Magassága: 4,10 méter

Zárt állapotban
 Hossza: 16,5 méter
 Szélessége: 2,55 méter

Kinyitott állapotban
 Hossza: 18 méter
 Szélessége: 5 méter




