Bőrgyógyászat, Nemigyógyászat
Esztétikai és Lézeres Kezelések
Henrietta , 2015 március

“Legkellemesebb tapasztalat: a magasfokú empátia. “
J , 2015 március

“Mint mindig, közvetlen, kedves, szakmailag kifogástalan orvosi ellátásban
részesültem. Kellemetlen tapasztalatom nem volt.”
Anikó , 2015 március

“A doktor úr nyitottsága és szakmai hozzáértése mellett rendkívül közvetlen és
szuper humorral rendelkezik. Nem tudok negatívat említeni !”
Imre , 2015 március

“Egyenes, őszinte, lényegre törő, van humora, jókedvű. “
Amanda , 2015 március

“Szuper kedves, segítőkész, láthatóan gyógyítani akaró és képes orvos. “
Gergő , 2015 február

“Első ehhez hasonló vizsgálat révén izgultam, és ideges is voltam, addig amíg be
nem léptem a rendelőbe. Már az első másodpercben elmúlt minden kétségem.
Nagyon szimpatikus volt a doktor úr. Bátran merem ajánlani mindenkinek. “
Mónika , 2015 február

“ A doki hozzaertese gyorsasaga udvariassaga es kozvetlensege. Hogy ereztem h
tenyleg ram figyel, en es a problemam a fontos es nem csak tul akar lenni rajtam
mint az sztkban a dokik. Hogy tenyleg segiteni akar. “
Richard , 2015 január

“udvarias, segítőkész hozzáállás, gyors, határozott intézkedés
Balázs , 2015 január

“nem éreztem kellemetlenebbül magam miután elmondtam a gondom és meg is
mutattam, “
Lóránt , 2015 január

“Segítőkész, barátságos és alapos. “
László , 2015 január

“A közvetlen stílus! “
András , 2015 január

“Nagyon közvetlen és érdeklődő, itt végre úgy érzi az ember, hogy törődnek vele. “
J , 2014 december

“Remek orvos, korrekt, jó szakember. “
Lászlóné , 2014 december

“gyors döntés és beavatkozás, közvetlen modor “
Tünde , 2014 december

“A doktor úr végtelenül udvarias és türelmes volt,minden kérdésemre és
aggályomra választ kaptam.Bátran ajánlom másnak is. “
Sándor , 2014 december

“Korrekt, hiteles és szimpatikus orvos. Nem mellékesen fiatal és energikus. Csak
ajánlani tudom mindenkinek. “
Zsuzsanna , 2014 december

“Kedves, valóban érdekli a probléma, nem csak túl akar lenni a paciensen. “
Károly , 2014 december

“udvarias, közvetlen, természetes “
Szabolcs , 2014 december

“Nagyon jó arc a doki. “
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Fanni , 2014 november

“Nagyon részletesen, alaposan elmagyarázta a kezelési lehetőségeket, mindent
alaposan megmutatott. Harmos doktor úr és az aszisztense is borzasztóan kedvesek és
figyelmesek voltak. “
Márta , 2014 november

“Nagyon közvetlen, kedves és segítőkész, nagyon jól esett, hogy rögtön megoldást
ajánlott a problémámra. “
Krisztina , 2014 november

“Harmos doktor nagyon segítőkész, figyelmes volt. “
Rita , 2014 november

“Alapos, kedves ember “
márta , 2014 november

“precíz, alapos “

Péter , 2014 október

“10 perc alatt többet segített mint a szakrendelők ‘ingyenes’ ellátása több alkalommal,
pedig az egészség az első. “
István , 2014 október

“Fiatalos, emberközeli. “
Péter , 2014 október

“Emlékezett rám, mivel három héttel korábban már egyszer jártam nála. “
Renáta , 2014 október

“Kedves, közvetlen, alapos a doktor úr, teljesen elégedett voltam, mind a hozzáálással,
mind a tájékoztatással. “
Róbert , 2014 október

“Precíz kikérdezés a vizsgálat előtt “
Máté , 2014 október

“Barátságos, közvetlen hangnem, alapos szakmai vizsgálat, közérthető magyarázat,
gyors, hatékony kezelés. Nem volt kellemetlen tapasztalatom.”
Péter , 2014 szeptember

“Mint fent is írtam, a megadott időpontban bejutottam a rendelőbe, nem volt csúszás,
senki nem került elém. A doktor úr mosolygós, barátságos és a tapasztalatom szerint
biztos kezű, érti a szakmáját. “
Bettina , 2014 szeptember

“A Doktor Úr empátiában,és szakmailag is a lehető legtöbbet adta, és amit felírt,már
két nap múlva enyhítette három hetes tüneteimet. Nagyon kedves, és megértő,
mindenkinek ajánlani fogom.
Doktor úr nagyon kedvesen és nagy figyelemmel tette fel kérdéseit, érezhető volt a
segíteni akarás. Azonnal kiépült a bizalom iránta és máskor is őt fogjuk felkeresni.”
Istvánné, 2014 szeptember

“Nagyon kedves volt, mindent elmagyarázott, nagy pozitívum, hogy
e-mailen keresztül is tudunk konzultálni”
Ágnes, 2014 szeptember
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“gyors, egyszerű időpontfoglalás”
Edit, 2014 szeptember

“Nagyon kedves és alapos volt a doktor úr.”
Kamilla, 2014 szeptember

“A közvetlenség”

Imre, 2014 augusztus

“nagyon meg vagyunk elégedve a doktor úrral, azért járunk ide ... “
Éva, 2014 augusztus

“Elképesztően korrekt”
Imre, 2014 augusztus

“Érdeklődés,megértés, pontosság, türelem”
Ibolya, 2014 július

“Udvariasság, figyelmesség, magyarázat a betegségről.”
Alice, 2014 július

“Közvetlenségével,kedvességével egyből megnyugtatta a 6 éves kislányomat! “
Éva Ildikó, 2014 július

“Közvetlensége,barátságos viszonyulása gyermekemhez!”
Noémi, 2014 június

“mindent készségesen elmagyaráz”
Balázs, 2014 június

“Kiszámítható ár “
Richárd, 2014 június

“szimpi”

Natália, 2014 június

“Közvetlen,tapasztalt a doktorúr csak pozitívan tudok nyilatkozni.”
Dániel, 2014 június

“A probléma felvetődésének napján, azonnal tudtam orvoslátogatást tenni, az sem
zavarta, hogy este fél10kor. Fiatal orvos kiváló szakmai háttérrel, német nyelvtudással
ami nekem nagyon fontos volt. Korrekt, laza, kedves, odafigyelő.”
Eszter, 2014 május

“Segítőkészség,kedvesség.”
Viktória, 2014 április

“Figyelmes, alapos volt, rendesen elmagyarázta a problémákat.”
Orsolya, 2014 március

“Gyors szakszerű munkát végzett az orvos.”
Ildikó, 2014 március

“A Doktor úr közvetlensége, és hozzáállása az adott problémákhoz
kérdésekhez. Tisztán, érthetően magyarázza el a lényeget. “
Gábor, 2014 március

“Tiszta rendelő és az udvariasság amit kaptam.”
Ferenc, 2014 március

“Empátia, szakértelem, könnyed hangvétel - rendkívül korrekt, kedves,
rugalmas, figyelmes orvos, aki mindent megtesz a gyógyulásért.”
J, 2014 március
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“A nagyon személyes barátságos hozzá állás.A dr.úr és az aszisztense kedvessége.A
gyors szakszerű beavatkozás elvégzése.”
Ágnes, 2014 március

“Gyorsaság.”

Máté, 2014 március

“Kérdezett, de figyelt is. Megnyugtató volt és megoldásokat ajánlott.
Mindezt egy kellemes humoros légkörben.”
Ákos, 2014 január

“Kedves és informatív volt a doktor úr.”
Krisztina, 2014 január

“A szakszerű tájékoztatás és gyors, precíz kezelés.”
Balázs, 2014 január

“Harmos doktor gyors, szakszerü és segitökész volt. “
Péter, 2014 január

“Magabiztos diagnózis, gyors kezelés”
Zoltán, 2014 január

“A Doktor Úrhoz december 29-én is be tudtunk jelentkezni úgy hogy
másnap tudott fogadni. Kedves, aranyos és a felkészültségével is nagyon meg voltunk
elégedve!”
György, 2013 december

“Teljesen telibetalált a diagnózisa,pedig elötte egy másik orvos már félrediagnosztizált.
Kaptam névjegykártyát,ha esetleg volna kérésem-kérdésem,bármi panaszom. A doktor
úr arra is megkért,hogy tájékoztassam a javulásomról és a fejleményekröl. (Ágyi poloska
csípést diagnosztizált,nem pedig allergiát,ahogy a kórházi ügyeleten mondták).”
Szilvia, 2013 december

“Közvetlen és egyben professzionális ellátás”
István, 2013 november

“nagyon közvetlen, nagyon empatikus, alapos, kedves, szimpatikus, csak jót tudok róla
mondani.”
Marianna, 2013 november

“A doktor úr nagyon közvetlen és kedves.Részletesen elmondott mindent a kezelésről
ill.a lehetőségekről,annak előnyeiről,hátrányairól.”
hajnalka, 2013 november

“Gyors, szakszerű ellátás, odafigyelés”
Krisztián, 2013 október

“Közvetlenség, kedvesség.”
András, 2013 szeptember *
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