
 

 

Terhesgondozási Csomag 

A FirstMed Terhesgondozás egy komplex egészségügyi szolgáltatás, melynek célja az állapotos nő egészségének 
megőrzése, a magzat egészséges fejlődésének és egészségesen születésének elősegítése.A FirstMed Terhesgondozási 
Csomag az egészséges terhesség fontos részét képezi, magában foglalva számos orvosi vizitet, laboratóriumi tesztet és 
ultrahang vizsgálatot. 

A Csomag tartalma 

A FirstMed Terhesgondozási Csomag tesztjei segítenek számos magzati fejlődési és genetikai rendellenesség 
veszélyeztetettségi szintjének megállapításában, időben történő felismerésében és szűrésében. A szükséges vizsgálatok 
menetét az Ön által választott szakorvos határozza meg. 

Amennyiben Ön egészséges, nem lépnek fel komplikációk, havonta egyszeri alkalommal kerül sor vizsgálatra a terhesség 
első hat hónapjában. A hetedik és nyolcadik hónap kétheti, míg a terhesség utolsó hónapja heti rendszerességű 
vizsgálatot igényel. 

Minden vizsgálat alkalmával mérjük a terhesség alatti súlygyarapodást, illetve a vérnyomást. Ezen vizsgálatok során az 
anyaméh formáját és méretét is ellenőrizzük annak érdekében, hogy a magzat megfelelő fejlődését és növekedését 
nyomon kövessék. 

Rendszeres vizeletvizsgálat során kerül sor a cukor és protein szint megállapítására. Amennyiben a terhességi 
cukorbetegség előfordulási esélye magas, a cukorbetegség szűrésére a terhesség 12. hetében kerül sor. Egyéb 
esetekben a cukorbetegség szűrése a terhesség 24. és 28. hete közötti időszakban történik. 

 Genetikai Ultrahang: A terhesség 18. hetében végzett, részletes utlrahang vizsgálat fejlődési rendellenességek 
szűrése érdekében. Az ultrahang vizsgálat hanghullámok segítségével készít felvételt a magzat helyzetéről az 
anyaméhben. 
Az ultrahang vizsgálat a következő célokat szolgálja 

o Ellenőrzi és nyomon követi a magzat fejlődését 
o Ellenőrzi a magzati szívhangot és a légzési tevékenységet 
o Megállapítja, hogy egy vagy több magzat fejlődik 
o Felismer számos rendellenességet, melyek a terhesség előmenetelét befolyásolhatják. 

Időszak / 
hét 

Vizsgálatok Árak (Ft) 

Előzetes 
vizsgálat 

Nőgyógyászati vizsgálat, anamnézis, fizikális vizsgálat 52,000 

Vaginális ultrahang (UH) 49,900 

8-12  Orvosi vizit 52,000 

Belgyógyászati vizit EKG-val 71,000 

Szemészeti vizsgálat 63,300 

Fogászati vizsgálat 6,400 

Laboratóriumi vizsgálatok (méhnyakrák szűrés, hüvelykenet, Chlamydia, ABO/Rh 
Antitest vizsgálat, teljes vérkép, vas, máj- és pajzsmirigy funkció, koleszterol, HIV, 
HBsAg, VDRL – Syphilis, vizeletvizsgálat, TORCH) 

149,800 

12 Orvosi vizit 52,000 



 

 

Vizeletvizsgálat, Testsúly 8,100 

Kombinált teszt  109,900+71,900 

16 Orvosi vizit 52,000 

Vizeletvizsgálat 8,100 

Testsúly 0 

18 Genetikai ultrahang 71,900 

20 Orvosi vizit 52,000 

Vizeletvizsgálat 8,100 

Testsúly 0 

24 Orvosi vizit 52,000 

Vizeletvizsgálat 8,100 

Testsúly 0 

Ultrahang 71,900 

Laborvizsgálatok (Glükóz tolerancia teszt, vérkép) 21,200 

25 4D ultrahang 71,900 

28 Orvosi vizit 52,000 

Vizeletvizsgálat 8,100 

Testsúly 0 

30-32  Orvosi vizit (2) 104,000 

Vizeletvizsgálat (2) 16,200 

Testsúly (2) 0 

34 Orvosi vizit 52,000 

Vizeletvizsgálat 8,100 

Testsúly 0 

Ultrahang 71,900 

36 - 41  

 
 
       37-40 

Orvosi vizit (6) 312,000 

Vizeletvizsgálat (6) 48,600 

Testsúly (6) 0 

NST vizsgálat (non-stressz teszt) (6) 200,400 

Flowmetry ultrahang vizsgálat (a magzat placentális keringési vizsgálata - szükség 
szerint a 37. és 39. hét között) 

62,400 

37 Laborvizsgálat (Alk Ptase, Bilirubin total, SGOT/AST, SGPT/ALT, Potassium, Sodium, 
Total Protein, Glucose fast, CBC, PT/INR, hüvelykultúra (StrepB), ABO, Rh, Antitest) 

149,800 

Szülés 
után 

Gyermekorvosi vizit 43,600 

Nőgyógyászati vizsgálat a 6. héten 52,000 

 Összesen, amennyiben egyenként fizeti a vizsgálatokat 2,284,600 

 A Terhesgondozási csomag kedvezményes ára 529,000 
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