
 

 

Felnőtt Elite Egészségcsomag  

1 - A FirstMed Felnőtt Elite Egészségcsomag a következő előnyökkel jár 

 Általános orvosi ellátás korlátozás nélkül akut és krónikus betegségek ellátására  

 Prevenció illetve éves állapotfelmérés  

 Szakorvosi ellátás és diagnosztikai vizsgálatok  

 35% árengedmény egyéb FirstMed partner szolgáltatásokra 

2 - Az Egészségcsomag által fedezett szolgáltatások házon belül: 

 Akut orvosi vizsgálat: családorvosi, 

belgyógyászati 

 Szakorvosi vizsgálatok az alábbi területeken: 

o Allergológia 

o Kardiológia 

o Bőrgyógyászat 

o Radiológia 

o Urológia 

o Neurológia 

o Ortopédiai/ traumatológia 

o Szemészet 

o Sebészet 

o Onkologia 

o Füll- orr gégészet 

o Nőgyógyászat 

Amennyiben szakorvosi konzultációra van szüksége, kérem tájékozódjon a recepción, hogy házon belül elérhető-e. 

Külsős helyen elvégzett vizsgálatokat a Felnőtt Elite Egészségcsomag nem fedez. 

 Házon belüli diagnosztika – orvosi beutalóval: röntgen, ultrahang, mammográfia, laboratórium 

 Évente 10 alkalommal: 

o Klinikán végrehajtott kisebb sebészeti beavatkozások: anyajegy és szemölcs eltávolítás, 

körülmetélés, szkeloterápia, lipoma, tályog, furunkulus, szőrtüszőgyulladás kezelése 

o Pszichiátriai konzultáció, pszichológus 

o Fizikoterápia 

o Dietetikai konzultáció 

 Továbbá évente egyszeri: 

o Influenza elleni oltás 

o Fogászati szűrés 

 Foglalkozás-egészségügyi, munkavállalási és tartózkodási engedélyekhez szükséges orvosi vizsgálatok 

 Jogosítványhoz szükséges orvosi vizsgálat 



 

 

 Megelőző vizsgálatok: Éves Általános Szűrővizsgálatok, Éves Nőgyógyászati kivizsgálás 

 

3 - A FirstMed Felnőtt Elite Egészségcsomag által nem fedezett szolgáltatások 

Minden egyéb egészségügyi szolgáltatás, mely a fentiekben nem került említésre, például: 

 Rendelési időn kívüli orvosi ellátás, melynek díja alkalmanként 16,000 Ft. 

 Kórházi ellátás  

 Fogászati ellátás az éves szűrésen felül 

 Meddőségi és művi terhességi kezelés 

 Csontsűrűség – vizsgálat 

 Orvosságok és orvosi eszközök (pl. védőoltások,kötszerek, mankó, gipsz, sín stb.) 

 Mentőszolgálat és otthoni vizit 

 Terhesgondozás 

 Lézeres kezelés 

 Alkoholizmus, szexuális úton terjedő betegségek és gyógyszer túladagolás okozta következmények 

4 -  Fontos! 

 Az Elite Egészségcsomag által nem fedezett szolgáltatások jelentős költségekkel járhatnak. Kérjük, azok 

igénybevétele előtt érdeklődjön áraik felől!  

 A FirstMed Elite Egészségcsomag rendelkezők 35% kedvezményben részesülnek a FirstMed által koordinált és 

számlázott, de helyileg nem a klinika területén végzett a vizsgálatok orvosi díjaiból. 

 Az Elite Egészségcsomag csak a Fizetési Garancia formanyomtatvány kitöltése ellenében áll módunkban 

értékesíteni.  A nyomtatvány a fenti, extra költségekkel járó szolgáltatások gördülékenyebb fizetését is 

megkönnyíti. 

 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. 

 

Árak Felnőtt (18+ év)  

Teljes ár (Ft / fő) 515 000  

Csoportos ár 2-4 főre /fő 490 000  

 

Kapcsolat: 

Pálfalvi Tina 
palfalvi@firstmedcenter.com  
+36-1-224-9095 

Érvényes 2022. Január 1-től visszavonásig. 
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