Egészségkártya
Egy kártya, ami kaput nyit a hatékony és színvonalas egészségügyi ellátáshoz.
Csatlakozzon a kártyatulajdonosok köréhez, akik egészségközpontunk minden előnyét élvezhetik a
Egészségkártya által biztosított rendkívül kedvezményes feltételekkel.
A kártyáról: Évi 25 000 Ft ellenében Öné lehet a lenti kiemelt szolgáltatásokra jogosító Egészségkártya,
amihez klinikánkon percek alatt hozzájuthat.
A kártya által biztosított lehetőségek: Általános orvosi, szakorvosi és válogatott kiegészítő
diagnosztikai szolgáltatások az eredeti árak töredékéért.

Szolgáltatástípusok
Orvosi vizit
(alap: 20-30 perc)

Laborvizsgálat **

Szolgáltatások

A kártya által biztosított árak (Ft-ban)

Általános

14 000

Utazás előtti konzultáció

10 000

Allergológia / Immunológia*

18 500

Endokrinológia*

18 500

Fül- orr gégészeti konzultáció

18 500

Éves Nőgyógyászati szűrés

16 000

Éves Nőgyógyászati szűrés utáni kontroll

7 000

Nőgyógyászati konzultáció

14 000

Ortopéd konzultáció

18 500

Urológiai konzultáció

18 500

Szemészeti konzultáció

18 500

Bőrgyógyászati konzultáció

18 500

Neurológiai konzultáció

18 500

Kardiológiai konzultáció

18 500

Kardiológiai konzultáció + stressz teszt

29 500

Rendelési időn túl

+ 10 000

Májfunkció

5 000

Vesefunkció

5 000

Teljes vérkép

2 500

Vas anyagcsere

12 000

Vérsüllyedés

2 500

CRP

5 000

IgGAM

5 000

Inhalatív allergia

14 000

PCR laborok

28 000
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Hormon funkció

16 000

Házon belüli laborok***

15 000

Nutritív allergia

14 000

Lisztérzékenység

8 000

Röntgen **

Régiónként

7 500

Mammográfia **

Régiónként

10 000

Ultrahang **

Régiónként

15 500

Receptfelírás

Receptfelírási időn kívül

4 500

A kártyahasználat feltételei:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Egészségkártyás fizetésnél a FirstMed nem köteles angolul beszélő orvost biztosítani.
* A kártya évente maximum 2-2 konzultációt tartalmaz a megjelölt szakorvosokkal.
** Csak orvosi rendelvényre
***Házon belüli laboroknak számítanak a klinikánk laboratóriumában elvégezhető, illetve kiértékelhető
vizsgálatok. Az árba bármennyi házon belüli labor beletartozik, melyek összege különben meghaladná a
feltüntetett összeget.
****A vizsgálat ára nem tartalmazza a kontroll során elvégzendő laborok, tesztek vagy egyéb orvosi
beavatkozások árát.
35% engedmény rendelőintézetünk egyéb szolgáltatásaink árából. Kivétel: fogászati szolgáltatások, gyógytorna,
gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök, illetve a FirstMed partnerintézményei által nyújtott szolgáltatások
árai (pl. kórházi ellátás).
A felhasznált szolgáltatás kiegyenlítése a szolgáltatást követően, de távozás előtt készpénzzel, vagy kártyával
történik.
A fenti árak és kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók.
Társadalombiztosítási és EU egészségbiztosítási kártyát nem áll módunkban elfogadni.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Neurológiai műszeres vizsgálatok (ENG, EEG, EAG) darabonként 29,250 Ft-ba kerülnek.
A spiral eltávolítás konzultáció mellett történhet, ára 10000 Ft-ba kerül. (csak önmagában nem kérhető,
mindenképp szükséges mellé a minimum 13900 FT-ba kerülő konzultáció is)

Ár: 25 000 Ft

Kapcsolat:
Pálfalvi Tina

palfalvi@firstmedcenter.com
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