Újszülött Egészségbérlet
A gyermek első életévében rengeteget nő és fejlődik. A csecsemő fejlődését érdemes rendszeresen nyomon követni, mert
ebben az életszakaszban történik a legtöbb változás.
A FirstMed az első időszakokra szeretne segítséget nyújtani az Újszülött Egészségbérlettel, ami magába foglalja az összes
első évben javasolt gyermekorvosi látogatásokat, szűrővizsgálatokat , oltásokat, kiegészítő teszteket, valamint egy
gyermekorvosi ellátást is.
A FirstMed Újszülött Egészségbérlet segít, hogy megőrizze gyermeke egészségét!
A FirstMed Újszülött Egészségbérlet a következő szolgáltatásokat tartalmazza házon belül:
1 ‐ Egészségmegőrző vizsgálatok: (9 alkalom)
Az egészségmegőrző vizsgálatok alatt a gyermekorvos ellenőrzi a kisbaba növekedését és fejlődését, beadja az abban a
korban szükséges védőoltásokat. Az egészségmegőrző vizsgálatok a következő életkorokban javasoltak:










Az első héten a kórházból való hazajövetel után
2. héten
1 hónaposan
2 hónaposan
3 hónaposan
4 hónaposan
6 hónaposan
9 hónaposan
12 hónaposan

Az orvos minden látogatásnál ellenőrzi
 Kórtörténet
 Étkezési szokások és alvási szokások
 Aktuális fejlődési szakasz
Fizikai vizsgálat:
 Szív
 Tüdő
 Nemi szervek
 Bőr
 Belső szervek
 Reflex
Mérések:
 Magasság
 Súly
 Fejkörméret
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a vizsgálatok alatt az orvos diagnosztizálhat olyan problémát, amely szakorvosi
ellátást igényel. Ezeket a szakorvosi konzultációkat az Újszülött Egészségbérlet nem tartalmazza.
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2 ‐ Csípő, hasi és koponya ultrahang (6. héten)
A szülést követő 6. hétben végzett csípő, hasi és koponya ultrahang
vizsgálattal olyan születési és fejlődési problémákra derülhet fény, amik még
nem okoznak látható bajt, de korai felismerésük a baba egészséges fejlődése
érdekében nagyon fontos. Az ultrahanggal végzett vizsgálat a csecsemő
számára sem fájdalommal, sem egészségügyi kockázattal nem jár, és
összesen körülbelül 15 percet vesz igénybe.
3 – Gyermekorvosi ellátás a klinikán
Az Újszülött Egészségbérlet magában foglal egy opcionális vizitet a normál
nyitvatartási időn belül, amikor gyermeke megbetegszik. Az orvos által
elrendelt kontroll vizsgálatok további költségekkel nem járnak.
Ezen felüli konzultációk 9500Ft‐ért vehetők igénybe.
*Rendelési időn kívüli ellátás további költséggel jár. Szakorvosi vizitet nem
fedez.
4 ‐ Első évben kötelező védőoltások
Az Újszülött Egészségbérlet magában foglalja a magyar oltásrend szerint kötelező első éves védőoltásokat.

Magyar oltásrend:





DTaP (3x) Torokgyík, tetanusz, szamárköhögés elleni védőoltás
IPV (3x) Járványos gyermekbénulás elleni védőoltás
Hib (3x) Haemophilus influenza B típusa elleni védőoltás
PCV (2x) Pneumococcus által okozott betegségek elleni védőoltás

*Ha a kötelező védőoltásokon túl szeretne még más védőoltást is beadatni gyermekének, ezek árát nem foglalja magába az
Egészségbérlet és külön kerülnek kiszámlázásra.
5 ‐ Tanácsadás
Az Újszülött Egészségbérlet két konzultációt is tartalmaz a FirstMed
perinatális tanácsadójával, aki szoptatási tanácsadó, dúla, pszichológus és
szülésfelkészítő oktató. Tanácsadónk megválaszolja kérdéseit a
csecsemőgondozással, szoptatással, alvással, elválasztással és a kisbaba
kognitív, érzelmi, testi és társas fejlődésével kapcsolatban. A friss szülőknek
gyakran rengeteg nem egészségügyi kérdésük merül fel a kisbabájukkal
kapcsolatban, és a FirstMed perinatális tanácsadója ebben tud segíteni!
Ár: 90 000 Ft
Kapcsolat:
sales@firstmedcenter.com
+36‐1‐224‐9090
Érvényes 2015. Január 01‐től visszavonásig.
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