Hűvösvölgyi Harmónia Női Egészségbérlet
1 ‐ A Harmónia Női Egészségbérlet a következő előnyökkel jár:


Egy évig biztosítja a folyamatos általános orvosi (belgyógyász) ellátást * Hűvösvölgyi Klinikánkon



Tartalmazza az álatlános állapotfelmérő vizsgálatot a szükséges labortesztekkel, EKG‐val, mellkasröntgennel,
diagnosztikai tesztekkel (Hűvösvölgy)



Éves nőgyógyászati szűrés: méhnyakrák szűrés (CINTEC plusz eljárással), hüvelyváladék‐kenet és ‐tenyésztés, hüvelyi
ultrahang és manuális mellvizsgálat, indokolt esetben mammográfia (Hűvösvölgy)

2 ‐ Orvosi javaslatra a Harmónia Női Egészségbérlet a következő szolgáltatásokat is térítésmentesen biztosítja:


röntgenvizsgálat a Hattyúházban



klinikánkon elvégezhető további labor tesztek



egy alkalommal 50 perces fizikoterápia kezelés (Hűvösvölgy)



a nőgyógyászati szűrés után, eltérés esetén az eredményről való konzultáció ingyenes

A bérlet birtokosai egyéb szakorvos vagy specialista által nyújtott szolgáltatásainkat térítés ellenében, kedvezményes árakon
vehetik igénybe. (a kedvezményes árakról tájékozódjon a recepción)
3 ‐ Harmónia Egészségbérlet által nem fedezett
szolgáltatások:






Orvosságok és orvosi eszközök (pl.
védőoltások,kötszerek, mankó, gipsz, sín stb.)
Mentőszolgálat és otthoni vizit
Terhesgondozás
Alkoholizmus, szexuális úton terjedő betegségek és
gyógyszer túladagolás okozta következmények
Alvásvizsgálat
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Fontos!
1.

A bérlet által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag hétköznapokon vehetik igénybe CSAK Hűvösvölgyi Klinikánkon!
Kivételes esetben szombati napon ‐ csupán háziorvosi ellátás céljából ‐ a Hattyúházban fogadjuk betegeinket.

2.

A kedvezményes árakon igénybe vehető szakorvosi vizsgálatokat Hattyúházi Klinikánkon végezzük.

3.

A vizsgálatokhoz minden esetben ELŐZETES BEJELENTKEZÉS szükséges.

4.

Az Egészségbérlet birtokosai kizárólag a bérlethez tartozó orvosokat látogathatják. ( A FirstMed az orvosok listáját
szükség esetén módosíthatja.)

5.

Terhesgondondozásra a bérlet nem alkalmas!

6.

Térítésmentesen csak a klinikán végezhető labortesztek vehetőek igénybe orvosi rendelvényre. A külsős tesztek árairól
kérjük tájékozódjon recepciósainknál!

7.

A FirstMed nem vállal felelősséget a külsős időpontok szervezéséért, amennyiben a páciens úgy dönt, hogy a
szolgáltatás helyszínén fizet. Információt azonban tudunk nyújtani a külsős helyszín adatait és elérhetőségeit illetően.

* Maximum 25 vizit erejéig.

Ár: 85 000 Ft.

Kapcsolat:
Hekler Melinda
hekler@firstmedcenter.com
+36‐1‐224‐9020

Érvényes 2016. március 8tól visszavonásig.
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