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SZAKORVOSI KONTROLLVIZSGÁLAT  
a kezelőorvos elrendelése esetén 

A vizsgálatok az alábbi 
életkorban javasoltak:

SZAKORVOSI KONZULTÁCIÓ a járóbeteg szakellátás keretein belül 
0. éves kortól:   Bőrgyógyászat, Kardiológia, Ortopédia,     
                        Fül-, orr gégészet, Pulmonológia, Urológia
6. életévtől: Szemészet    
12. életévtől: Nőgyógyászat 
16. életévtől: Gasztroenterológia

összesen 
kilenc 

alkalommal

- -

KOMPLEX CSECSEMŐ MOZGÁSSZERVI SZŰRÉS  
koponya + has, kismedence + csípő ultrahang + ortopédiai 
szakorvosi vizsgálat
(4 - 6 hetes korban)

összesen  
egy alkalommal - -

LABORVIZSGÁLATOK 
a Wáberer Medical Center orvosainak indikációja alapján - 30.000 Ft

értékben korlátlan

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA NEWBORN
CARE

KID’S 
STANDARD

KID’S 
PREMIUM

GYERMEK ÉVES EGÉSZSÉGKÁRTYA CSOMAGOK

GYERMEKGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLAT korlátlankorlátlan

- összesen évente 
két alkalommal korlátlan

- korlátlan korlátlan

TRAUMATOLÓGIA
(12. életéven felül)

- évente két 
alkalommal

A vizsgálatok minden  
feltüntetett életkorban a  

következőket tartalmazzák:

Születést követő: 

2. héten
2  hónaposan
3  hónaposan
4  hónaposan
6  hónaposan
9  hónaposan
1   évesen

Kórtörténet
Étkezési és alvási szokások
Aktuális fejlődési szakasz

Fizikai vizsgálat:
Szív
Tüdő
Nemi szervek
Bőr
Belső szervek
Reflex

Mérések:
Magasság
Súly
Fejkörméret

ALAP DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK 
natív röntgen vizsgálatok 4 , ultrahang 5 , Prick teszt

- 25.000 Ft
értékben korlátlan

COVID TESZTEK: 
további PCR/Antigén/Antitest tesztek 20% kedvezménnyel

-
egy alkalommal

ingyenes 
antigén teszt

két alkalommal
ingyenes

antigén teszt

OLTÓKÖZPONT IGÉNYBEVÉTELE - oltások beadása
(kötelező védőoltások esetében tartalmazza az oltóanyag 
díját is)

kötelező
védőoltások korlátlankorlátlan

FIZIOTERÁPIÁS ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS KONZULTÁCIÓ
(6 éves kortól)

- évente
egy alkalommal

évente
egy alkalommal

DIETETIKAI KONZULTÁCIÓ
(16 éves kortól)

- évente
egy alkalommal

RECEPTFELÍRÁS 7 (telefonos ügyfélszolgálaton keresztül) korlátlan korlátlan

évente négy 
alkalommal

10%
kedvezmény

összesen  
két alkalommal

   1

6

korlátlan

2

3

CSECSEMŐ STÁTUSZVIZSGÁLATOK  



   Éves egészségkártya díja (Ft/fő/év) 135 000 Ft 185 000 Ft 385 000 Ft

A KÁRTYÁK A KIÁLLÍTÁSTÓL SZÁMÍTOTT EGY ÉVIG ÉRVÉNYESEK.

Áraink 2022. 09. 01-től visszavonásig érvényesek.

1. A Newborn Care csomag magában foglal kettő opcionális gyermekorvosi vizitet, abban az esetben, ha gyermeke megbetegszik.
2. Fej- és gerincsérült beteget betegbiztonsági okból nem tudunk fogadni
3. A vizsgálatok alatt az orvos diagnosztizálhat olyan problémát, amely szakorvosi ellátást igényel. Ezeket a szakorvosi konzultációkat a 

Newborn Care csomag nem tartalmazza.
4. Orvosi javaslathoz kötött vizsgálat.
5. Kivéve az ultrahang vezérelt mintavétel. 
6. Magyar oltásrend:

 DTaP (3x) Torokgyík, tetanusz, szamárköhögés elleni védőoltás
 IPV (3x) Járványos gyermekbénulás elleni védőoltás
 Hib (3x) Haemophilus influenza B típusa elleni védőoltás
 PCV (2x) Pneumococcus által okozott betegségek elleni védőoltás

 *Ha a kötelező védőoltásokon túl szeretne még más védőoltást is beadatni gyermekének, ezek árát nem foglalja magába az  
  Egészségkártya-csomag és külön kerülnek kiszámlázásra.

7.      A korábban diagnosztizált betegségekre a Wáberer Medical Center orvosai által felírt gyógyszerek esetén. 
8.      PROFIDENT fogászati partnerintézményünk címe: 1075 Budapest, Károly krt. 1. félemelet 1. Tel.: +36 1 342 2546

Az esetleges változás jogát fenntartjuk. A szolgáltatás igénybevételének feltételei az aktuális kormányrendelet, illetve a Wáberer Medical 
Center belső szabályzása szerint változhatnak.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA NEWBORN
CARE

KID’S 
STANDARD

KID’S
PREMIUM

GYERMEK ÉVES EGÉSZSÉGKÁRTYA CSOMAGOK

FOGÁSZAT - Fogászati partnerintézményünkben 8  
15% kedvezmény 

korlátlankorlátlan-

TELEMEDICINA - telefon vagy videó konzultáció
(nyitvatartási időben, előre egyeztetett időpontban) korlátlankorlátlan-

SEBÉSZETI ÉS BŐRGYÓGYÁSZATI AMBULÁNS BEAVAT-
KOZÁSOK altatás és műtő igénybevétele nélkül: bőrelválto-
zások, lipóma, anyajegy, szemölcs, fibróma eltávolítás, köröm 
és körömágy korrekció (benőtt köröm ellátása) helyi érzéste-
lenítéssel, mely tartalmazza a varratszedést és az esetleges 
sebkezelés árát is 

összesen egy 
elváltozás 

eltávolítása
--
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Hegyalja út

BAH Csomópont

Kongresszusi
Központ

MOM Park

Parkolás: éves kártyával rendelkező pácienseinknek a vizsgálat teljes időtartamára díjmentes 
parkolást biztosítunk mélygarázsunkban.

WÁBERER MEDICAL CENTER 
HillSide Irodaház 
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 55–61. 
e-mail: info@wmc.hu
Telefon: +36 (1) 323 7000

www.wmc.hu

Tambor Krisztián 
senior key account manager
Tel.: + 36 70 798 9894 
E-mail: tambor.krisztian@wmc.hu

Dr. Barcza Ildikó  
kereskedelmi és értékesítési vezető
Tel.: + 36 20 230 0000 
E-mail: dr.barcza.ildiko@wmc.hu

Vállalategészségügyi szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, keresse értékesítőinket!

Gyermek egészségügyi szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, keresse értékesítőnket!

e-mail:    sales@wmc.hu
Telefon:  +36-1-323-7000

WÁBERER MEDICAL CENTER
HillSide Irodaház
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 55–61.

Kérjük, látogassa meg weblapunkat!

www.wmc.hu


