Szülészet és nőgyógyászat
Vizsgálatok
Professzori vizsgálat, kontrollvizsgálat, konzultáció, bimanuális vizsgálat,
UH (2D)

30.000 Ft

Másodlagos szakorvosi vélemény

40.000 Ft

Szakorvosi vizsgálat, kontrollvizsgálat, konzultáció, bimanuális vizsgálat,
UH (2D)

22.000 Ft

Aneszteziológus szakorvosi vizsgálat műtét előtt

22.000 Ft

Nőgyógyászati szűrővizsgálat (bimanuális, kolp., UH 2D)

28.000 Ft

Nőgyógyászati kismedencei UH vizsgálat (hasi vagy hüvelyi 2D, dopl.)

20.000 Ft

Sürgősségi receptfelírás, UH vizsgálattal

19.000 Ft

Recept felírás vizsgálat nélkül

7.000 Ft

Gyermek UH szűrővizsgálat (has, koponya, csípő)

15.000 Ft

12/18 hetes szülészeti UH szűrővizsgálattal

25.000 Ft

Műtétek / beavatkozások ( *-gal jelölt beavatkozásokhoz 27%-os ÁFA
tevődik hozzá)
(A beavatkozások ára nem tartalmazza a szükséges implantátumok,
egyszer használatos műtéti eszközök, valamint az ápolás és a szükséges
szövettani vizsgálatok árát. A műtét alapfeltételének számító előzetes
aneszteziológusi konzultáció díjára külön ajánlatot küldünk.)
Curettage, Portio plastica, Conisatio, Loop conisatio

200.000 Ft

Hüvelyplasztikák, rekonstrukciós műtétek kismedencei
süllyedések esetén

380.000 Ft

Nyitott hasi műtétek (nem onkológia), hüvelyi méheltávolítás

550.000 Ft

Egyszerűbb onkológiai műtétek (szeméremtest korai stádium,
méhtest és méhnyak korai stádium, lágyéki nyirokcsomó
eltávolítás)

950.000 Ft

Közepesen bonyolult onkológiai műtétek I. (petefészek korai
stadium staging)

1.200.000 Ft

Közepesen bonyolult onkológiai műtétek II. (Wertheim,
szeméremtest komplikált, méhtest előrehaladott)

1.400.000 Ft

Radikális onkológiai műtétek I. (Petefészek - kiterjesztett
hasűri, kismedencei recidiva exent. nélkül)

1.600.000 Ft

Radikális onkológiai műtétek II. (Kismedencei exenteráció)

1.950.000 Ft

Speciális endometriózis műtétek

1.000.000 Ft

Mélyen infiltráló endometriózis műtét (Baross u.)

1.250.000 Ft

Szalag / háló beültetés kismedencei süllyedések esetén

450.000 Ft

Hystercoscopia, diagnosztikus

300.000 Ft

Hystercoscopia, operatív

300.000 Ft

Hasfali kimetszés (pl. endometriózis)

300.000 Ft

Kisebb laparoszkópos műtétek

400.000 Ft

Közepesen bonyolult laporoscopos műtétek

450.000 Ft

Bonyolultabb laparoscopos műtétek (pld.myoma vagy
méheltávolítás)

550.000 Ft

Esztétikai nőgyógyászati műtétek (nagyajak feltöltés,
szeméremdomb feltöltés)*

350.000 Ft

Esztétikai nőgyógyászati műtétek (kisajak plasztika, nagyajak
plasztika)

270.000 Ft

Szülés (az ügyfél által esetlegesen kért professzori jelenlét esetén a
díjhoz kiegészítő költség tevődik hozzá) (a szolgáltatások ára
tartalmazza az ápolási költségeket)
Szülés

660.000 Ft

Szülés epidurális érzéstelenítéssel

710.000 Ft

Császármetszés

810.000 Ft

