
A magánrendelés árai 

(2022. december 1-től) 

Nőgyógyászat Ft 

Nőgyógyászati vizsgálat (rákszűrés nélkül) 
Konzultáció + hüvelyi feltárás + bimanuális tapintás + kolposzkópia + hüvelyi / hasi ultrahangvizsgálat  

25 000 

Rákszűrés: nőgyógyászati vizsgálat + méhnyak citológia 
Konzultáció + hüvelyi feltárás + bimanuális tapintás + kolposzkópia + hüvelyi / hasi ultrahangvizsgálat + 
folyadék alapú méhnyak citológia (pozitív lelet esetén további vizsgálatok lehetősége ismételt találkozás 
nélkül) + eletronikus leletküldés és -értékelés 

30 000 

Nőgyógyászati konzultáció (személyesen, vizsgálat nélkül) 
Pl. kontroll megbeszélés és elkészült leletek értékelése; fogamzásgátlási tanácsadás; terhesség előtti 
tanácsadás; menopausalis tanácsadás; meddőségi konzultáció: lásd ’Első endokrinológiai vizsgálat’ 

20 000 

Nőgyógyászati távkonzultáció (korábbi személyes találkozás után) 
Módja és feltételei: www.drdelitamas.hu >> Magánrendelés >> Távkonzultáció 

10 000 

Méhen belüli eszköz felhelyezése / levétele / régi levétele + új felhelyezése 
Nőgyógyászati és ultrahang vizsgálattal. Az eszközt a beteg hozza, ára a típustól függően 10.000-50.000 Ft; 
előzetes e-mail egyeztetés szükséges a menstruációs cikluson belüli időzítés miatt. Vényköteles eszköz esetén 
az előzetes receptírás térítésmentes. 
Egyidejű méhnyak citológia (rákszűrés): +5000 Ft 

35 000 

Ultrahangos tüszőmérés (folliculometria) 20 000 

Ultrahangos petevezető átjárhatósági vizsgálat (HSSG, HyCoSy) 
ExEm Foam UH kontrasztanyag és speciális SonoHSG katéter alkalmazásával. A vizsgálat menstruációs 
cikluson belüli időzítése és eszközigénye miatt előzetes e-mail egyeztetés szükséges. 

40 000 
+eszközök ára 

(2023.ápr.: 
+42 000 Ft) 

Szülészet - terhesgondozás  

Terhesgondozás (szükség szerinti endokrinológiai gondozással) 
Konzultáció + leletértékelés, az adott terhességi hét vizsgálatainak elvégzése (laborok kivételével): fizikális 
külső vizsgálat, vérnyomás, pulzus, tájékozódó magzati ultrahang (méretek, súlybecslés, fekvés, lepényi és 
magzati keringés Doppler vizsgálata), 36. héttől NST vizsgálat; szükség szerint hüvelyi feltárás, 
méhszájvizsgálat, méhnyak ultrahang, anyai vese UH 

Társuló endokrin betegség egyidejű gondozása automatikusan megtörténik, külön díja nincs. 

25 000 

Részletes magzati szűrő ultrahang (a terhesgondozási díjon felül, 32. hét) +10 000 

Terhesség alatti citológia / rákszűrés (a terhesgondozási díjon felül) +5 000 

Endokrinológia  

Első endokrinológiai vizsgálat 
Első vagy 1 éven túli megjelenés a rendelésen, korábbi összes lelet áttekintése, endokrinológiai fizikális 
vizsgálat, további diagnosztikus és terápiás terv felállítása, szükség szerint az endokrinológiai szempontból 
indokolt nőgyógyászati UH vizsgálat elvégzése 

25 000 

Endokrinológiai kontroll konzultáció (személyesen) 
A rendelésen való korábbi megjelenést követő 1 éven belüli kontroll konzultáció, elkészült friss leletek 
értékelése, terápiás terv felállítása  

20 000 

Endokrinológiai távkonzultáció (korábbi személyes találkozás után) 
Módja és feltételei: www.drdelitamas.hu >> Magánrendelés >> Távkonzultáció 

10 000 

Endokrinológiai konzultáció nőgyógyászati vizsgálat során 
A fentebb felsorolt nőgyógyászati vizsgálatok során, pl. rákszűrésre érkező betegnél hozott hormonleletek 
értékelése, menopausalis hormonpótlás, endokrinológiai szaktudást igénylő témáról konzultáció (pl. PCOS, 
hízás, inzulinrezisztencia, pajzsmirigyprobléma, szőrösödés, hormonális vérzészavar, tejcsorgás) 

+10 000 

http://www.drdelitamas.hu/
http://www.drdelitamas.hu/


Egyéb  

Receptírás 
A: Vizsgálatra hozzánk járó betegnek, illetve személyes megjelenésű vizsgálat részeként 
B: Csak receptért érkező, nem hozzánk járó betegnek 

Receptírást csak hagyományos recepten és rendelési időben vállalok, idő hiányában e-receptet rendelési 
időn kívül nem írok.  

A: ingyenes 
B: 5000 

Nőgyógyászati mintavételek laboratóriumi vizsgálatokhoz, elektronikus 
leletküldéssel és -értékeléssel (a nőgyógyászati vizsgálat árán felül) 

 

HR-HPV teszt 15 000 

CINtec teszt 25 000 

HR-HPV + CINtec teszt 30 000 

Full-spectrum (HR, LR) HPV teszt 25 000 

Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma, Neisseria, Herpes simplex vírus, Trichomonas, Gardnerella stb. 
PCR teszt 

5000 Ft 
/kórokozó + 
1x10 000 Ft 

mintavételi és 
-kezelési díj 

B csoportú Streptococcus (GBS) szűrés hüvelyváladékból 10 000 

 


