
TISZTELT BETEGEINK ! 
 

Örömmel tájékoztatom Önöket , hogy a dr. Szemerédi László Fogorvosi KFT. a kistelepülések 

fejlesztésére kiírt GINOP PLUSZ – 1.2.2-21 pályázatot elnyerte. 

 

A támogatás segítségével lehetőség nyílt újabb fejlesztésre. 

 

2019 – ben az egységkészüléket cseréltük le egy prémium kategóriás CASTELLINI SKEMA 6 

fogászati gépre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jelenleg beszerzés alatt van : 

 

Új CASTELLINI intraoralis röntgenberendezés, amellyel részletgazdagabb képet tudunk készíteni, 

kisebb sugárterhelés mellett. A régi berendezést az Önkormányzat segítségével a hegykői rendelőbe 

lesz áttelepítve, így ott is igénybe vehető lesz ez a szolgáltatás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatikai fejlesztéssel lehetőség nyílik a teljes elektronikus adminisztrációra, valamint a 

későbbiekben esetleges további radiológiai fejlesztésre, panoráma vagy ct berendezés beszerzésére.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A járványhelyzet alatt beüzemelt levegő tisztító, illetve légtér és felület fertőtlenítő UV lámpa után 

lehetővé vált egy eszköz és kézidarab külső és belső mosását lehetővé tevő, fertőtlenítő CASTELLINI 

THESYS 10 mosogatógép beszerzésére, ami a lehető legbiztonságosabb betegellátást teszi lehetővé. 



 

  

 

A pontosabb és ergonomikusabb munkavégzés érdekében egy ExamVision Galilei HD 3.3  operációs, 

mikroszkóp szemüveg, amivel tovább javítható a kezelések minősége. 

 

 

 

A járványhelyzet megszűntével a fogászati alapellátás a megszokott munkarendben vehető igénybe.  

Sürgős esetek kivételével a kezelésekhez időpont szükséges, azért, hogy minimális legyen a 

várakozási idő, lehető legkevesebb beteg tartózkodjon a váróban Az akut ellátás a rendelés első 

órájában, legkésőbb  a rendelés vége előtt fél órával vehető igénybe. 

A váróban lehetőség szerint viseljenek szájmaszkot! 



NEAK finanszírozott rendelési időben, a Nagycenk, Hegykő, Fertőhomok, Hidegség, Fertőboz, 

Pereszteg, Pinnye és Nagylózs körzethez tartozó betegek által igénybe vehető szolgáltatások: 

Ingyenes: 

fogmegtartó kezelések:  esztétikus tömés 

gyökérkezelés 

gyökértömés 

foghúzás 

fogkő eltávolítás 

rtg 

onkológiai, kismama és cariológiai szűrés, tanácsadás 

Térítés köteles beavatkozások : 

Orvosi díj mentesen igénybe vehető szolgáltatások: 

18 életév alatt, kismama szülés után 90 napig és 62 életév betöltése után: 

protetikai munkák, csak fogtechnikai munkadíj !!! 

 

Kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások: 

18 – 62 életévig kedvezményes árú protetikai ellátás 

 

Külföldi, magyar TAJ kártyával nem rendelkező betegek: 

teljes árú munkadíj 

 

 

 

 

 

  

NEAK finanszírozott rendelési idő: 

 

Nagycenk, Iskola u.1. 

Tel.:  00-36-99-360-363 

mobil: 00-36-30-9285-480 

e-mail: nagycenk@t-online.hu 

https://drszemeredilaszlofogorvos.uzleti.hu 



https://www.facebook.com/dr.szemeredi 

 

Hétfő:  14 - 18 

kedd:     9  -13 

szeda:   14 - 18 

csütörtök:  14 - 18 

péntek:    8 - 16 

 

 

Hegykő, Szent Mihály u.26. 

 

Tel.:  00-36-99-389-342 

mobil: 00-36-30-9285-480 

e-mail: nagycenk@t-online.hu 

https://drszemeredilaszlofogorvos.uzleti.hu 

https://www.facebook.com/dr.szemeredi 

 

 

Hétfő:   9 - 12 

kedd:   14.30 – 17.30 

szerda:  9 - 12 

csütörtök:  9 - 12 

 

 

Magánellátás : 

 

Általános fogászati ellátás, fogpótlások , lézeres kezelések, implantológia,  

 

Nagycenk Iskola u.1. 

 

Tel.:  00-36-99-360-363 

mobil: 00-36-30-9285-480 



e-mail: nagycenk@t-online.hu 

https://drszemeredilaszlofogorvos.uzleti.hu 

https://www.facebook.com/dr.szemeredi 

 

Hétfő   18 - 20 

szerda   18 - 20 

csütörtök  18 - 20 

szombat  9  - 12 

 

Egészségpénztárakkal szerződéssel rendelkezünk ! 

Bankkártyás fizetés lehetséges . 

 

 

 


