BELGYÓGYÁSZAT
Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat (kórtörténet felvétel +szakorvosi szakvizsgálat)
Szakorvosi konzultáció hozott leletek alapján (vizsgálat nélkül, leletek megbeszélése)
Belgyógyászati kontroll vizsgálat
Életmód tanácsadás
Receptírás (vizsgálat mellett)
Utólagos receptírás alkalmanként
Infúziós kezelés
Laboreredmények konzultációja (vizsgálat nélkül)
MEDEX TESZT felnőtt

14.000 Ft
9.500 Ft
8.000 Ft
2.000 Ft
500 Ft/db
3000 Ft/ alkalom
4500 Ft/alkalom
4.000 Ft
19.950 Ft

KARDIOLÓGIA
Kardiológiai szakorvosi vizsgálat (kórtörténet felvétel + fizikális vizsgálat +
RR+EKG+pulzoximeter)
EKG vizsgálat értékelés nélkül
EKG vizsgálat szakorvosi kiértékeléssel (vizsgálat nélkül)
EKG terheléses (vizsgálat és értékelés)
Holter vérnyomás 24 órás szakorvosi kiértékeléssel
Holter EKG szakorvosi kiértékeléssel
Szív ultrahang
Carotis kompressziós próba
Kardiológiai kontrollvizsgálat fél éven belül ( fizikális vizsgálat + RR+EKG+pulzoximeter)
Kardiológiai kontrollvizsgálat ezt követően 1 éven belül ( fizikális vizsgálat +
RR+EKG+pulzoximeter)
Szakorvosi konzultáció hozott leletek alapján (vizsgálat nélkül, leletek megbeszélése)
Laboreredmények konzultációja (vizsgálat nélkül)
Életmód tanácsadás
Vizsgálatszervezés más intézménybe
Receptírás (vizsgálat mellett)
Utólagos receptírás alkalmanként

16.500 Ft
3.500 Ft
5.000 Ft
16.000 Ft
15.000 Ft
19.000 Ft
15.000 Ft
4.000 Ft
9.500 Ft
12.000 Ft
9.500 Ft
4.000 Ft
2.000 Ft
5.000 Ft
500 Ft/db
3000 Ft/ alkalom

Kardiológiai csomagajánlat
Kórtörténet felvétel + fizikális vizsgálat + RR +nyugalmi EKG + pulzoximeter + szív ultrahang

26.000 Ft

LABORATÓRIUM
Rutin vér és vizelet vizsgálat (21 laborparaméter+ teljes vizeletvizsgálat)
Vérvételi díj
Laboreredmények konzultációja (vizsgálat nélkül)

11.500 Ft
1.500 Ft
4.000 Ft

Egyéb labor: az orvossal történt konzultáció alapján a kért vizsgálati paraméterek függvényében!

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA
Hasi áttekintő és kismedence UH vizsgálat

10.000 Ft

Pajzsmirigy és nyaki lágyrész UH vizsgálat
Nyaki ütőerek (mindkét oldal) ultrahangos áramlásvizsgálata
Emlő és hónaljárok ( mindkét oldal) UH vizsgálata
Alsó végtagi artériás keringés UH vizsgálata mindkét végtagon

8.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft

Alsó végtagi vénás keringés UH vizsgálata mindkét végtagon
Izület ( térd, váll, csípő) mindkét oldali UH vizsgálata izületpáronként
Lágyrész UH vizsgálat
Újszülöttek koponya és hasi szűrése
Gyermekek hasi UH vizsgálata (10 éves korig)

11.000 Ft
11.000 Ft
8.000 Ft
8.000 Ft
8.000 Ft

Ultrahang csomagajánlatok
2 szabadon választott UH vizsgálat egyidejűleg (amennyiben így kedvezőbb)
3 szabadon választott UH vizsgálat egyidejűleg (amennyiben így kedvezőbb)

20.000 Ft
28.000 Ft

REUMATOLÓGIA
Reumatológiai szakorvosi vizsgálat
Reumatológiai kontroll vizsgálat
Szakorvosi konzultáció (vizsgálat nélkül, leletek megbeszélése)
Injectio izomba (egy lokalizáció, csak vizsgálat mellett)
Injectio ízület környezetében, gerincbe (csak vizsgálat mellett)
Autogén tréning (45perc)
Receptírás (vizsgálat mellett)

15.000 Ft
9.000 Ft
9.000 Ft
4.000 Ft
8.000 Ft
9.000 Ft
500/db

ALLERGOLÓGIA-TÜDŐGYÓGYÁSZAT
Szakorvosi vizsgálat allergológia/tüdőgyógyászat
Szakorvosi kontroll vizsgálat
Allergia vizsgálat vérből (inhalatív/nutritív/vegyes) + Total IgE
Légzésfunkciós vizsgálat (statikus és dinamikus paraméterek, pulzoximetria)+szakorvosi
konzultáció
Légzésfunkciós vizsgálat ha az első vizsgálatkor nem volt elvégezhető

Receptírás (vizsgálat mellett)
Utólagos receptírás alkalmanként

Komplex légzésfunkció gyógyszerhatás méréssel + szakorvosi konzultációval (alap
spirometria, gyógyszer inhaláció, ism.spirometria)
Komplex légzésfunkció gyógyszerhatás méréssel, ha az első vizsgálatkor nem volt elvégezhető

Szakorvosi javaslat kiállítása vizsgálat mellett

10.000 Ft
8.000 Ft
17.000 Ft
13.000 Ft
8.000 Ft
500/ db
3000 Ft/ alkalom

15.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft

DIABETOLÓGIA/BELGYÓGYÁSZAT
Belgyógyászati és diabetológiai szakorvosi vizsgálat első jelentkezéskor és az ambuláns kivizsgálás
megtervezése (kórtörténet felvétel + szakorvosi szakvizsgálat + ambuláns kivizsgálás
megtervezése, rizikófaktorok)
Belgyógyászati és diabetológiai szakorvosi vizsgálat első jelentkezéskor és az ambuláns kivizsgálás
megtervezése (kórtörténet felvétel + szakorvosi szakvizsgálat + ambuláns kivizsgálás
megtervezése, rizikófaktorok) diétás oktatással
Belgyógyászati-diabetológiai kontroll vizsgálat 8 héten belül
Belgyógyászati-diabetológiai kontroll vizsgálat 8 héten túl
Nyugalmi EKG vizsgálat értékeléssel
Lábvizsgálat (neuropathia teszt)+ diabeteses lábápolási tanácsadás

15.000 Ft

20.000 Ft
10.000 Ft
15.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft

Alsóvégtagok verőérszűkület irányában Mini Doppler készülékkel történő vizsgálata
Szakorvosi konzultáció hozott leletek alapján (vizsgálat nélkül, leletek megbeszélése)
Szakorvosi javaslat kiadása vagy megújítása az első alkalommal jelentkező beteg esetén
vizsgálattal
Szakorvosi javaslat kiadása vagy megújítása általunk gondozott, évi legalább 3 kontrollon
megjelent beteg esetén
Orvosi életmód és diétás tanácsadás vizsgálat nélkül (általános)
Egyénre szabott diétás és orvosi életmódterápia első alkalom
Kontroll diétás tanácsadás
Beadó eszközök (PEN-ek) használatának és/vagy a vércukormérés helyes technikájának
ismertetése és oktatása, vércukor önellenőrzési napló vezetése
Receptírás (vizsgálat mellett)
Jogosítvány irányában diabetológiai szakorvosi véleményezés (csak gondozásunkban lévő beteg
esetén kérhető)
Repülőtéri igazolás (PEN, inzulin, vc mérő, étel, ital) csak gondozásunkban lévő beteg esetén
kérhető
Homeopátiás kezelés (alkati és/vagy tüneti szer) első alkalom esetén
Homeopátiás kontroll
Fülakupunktúra első alkalom
Fültű csere(alkalmanként a behelyezett steril tartós fültűk mennyiségétől függetlenül)

5.000 Ft
10.000 Ft
25.000 Ft
15.000 Ft
10.000 Ft
15.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
500 Ft/db
10.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft

Szakorvosi javaslat kiadása és/vagy meghosszabbítása belgyógyászati vizsgálat és leletek értékelése nélkül nem
kérhető! Nem általunk kiadott szakorvosi javaslat meghosszabbítása esetén a korábban gondozó szakrendelés
dokumentációja is szükséges!
Sem homeopátiás, sem fülakupunkturás kezelés nem kérhető önmagában, csak belgyógyászati vizsgálattal együtt és
annak szakmai szempontok alapján történő alkalmazhatóság eldöntése is az orvos feladata.

BŐRGYÓGYÁSZAT
Bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálat
Bőrgyógyászati kontroll vizsgálat
Receptírás (vizsgálat mellett)
Teljes test anyajegy szűrése dermatoscoppal önállóan
Szakorvosi vizsgálat és teljes test anyajegyszűrése dermatoscoppal egyidejűleg

8.000 Ft
6.000 Ft
500 Ft/db
10.000 Ft
15.000 Ft

Molluscum azonnali eltávolítása és szakorvosi vizsgálat (1-3 db)

11.000 Ft

Molluscum azonnali eltávolítása 3 db felettiek

Szemölcsök, növedékek azonnali eltávolítása és szakorvosi vizsgálat 5 db-ig
Szemölcsök, növedékek azonnali eltávolítása és szakorvosi vizsgálat( 6-20 db) mennyiségtől függően

Növedékek eltávolítása további alkalmakkal önállóan 5 db-ig

500 Ft/db
16.000 Ft
17 000 Ft-30 000
Ft
8.000 Ft

Növedékek eltávolítása további alkalmakkal önállóan 6-20 db-ig mennyiségtől függően

Seb / fekélykötözés
Utólagos receptírás alkalmanként

9 000 Ft-22 000 Ft
3.000 Ft
3000 Ft/ alkalom

GYÓGYTORNA – MANUÁLTERÁPIA
Első kezelés (állapotfelmérés + kezelés)
Második és további kezelések
Gyógytorna
Kinezio-tape felhelyezés kiegészítő kezelésként testtájanként
Kinezio-tape felhelyezés önállóan
Kinezio-tape felhelyezés önállóan további testtájanként

12.000 Ft
8.000 Ft
5.000 Ft
1.000 Ft
3.000 Ft
1.000 Ft

GYÓGYMASSZÁZS
Teljes test masszázs (60 perces)
Teljes test masszázs (90 perces)
40 perces masszázs 1 területre
Kinezio-tape felhelyezés kiegészítő kezelésként testtájanként
Kinezio-tape felhelyezés önállóan
Kinezio-tape felhelyezés önállóan további testtájanként

7.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft
1.000 Ft
3.000 Ft
1.000 Ft

