Segédlet a várandósok gondozásához Dr. Timmermann Gábor rendelésén
Érvényes: 2022.09.01-től

A várandósgondozás időpontjai és a gondozás keretében elvégzendő vizsgálatok Központunkban
A terhesgondozási kiskönyvét és minden leletét kérjük mindig hozza magával!
Terhességi hét

Terhesgondozási alkalmak és vizsgálatok

Vizsgálati díjak, megjegyzések

vizsgálat + hüvelyi ultrahang
Első jelentkezés

első labor vizsgálat: vizelet-, vérvizsgálat; TSH, szerológia: Wassermann (vérbaj), vércsoport-ellenanyag szűrés, CMV
(citomegalovírus), toxoplasma, HBsAg (hepatitis B), vércsoport + ellenanyag szűrés
beutalók kiadása: védőnő, háziorvos (belgyógyászati vizsgálat, EKG), labor, fogászat

10. hét

elkészült leletek értékelése, alap ultrahang vizsgálat, vizelet-, vérnyomás ellenőrzés
Előjegyzés: Első trimeszteri (12. hetes) ultrahang vizsgálatra, szűrésre (Down-kór szűrés, kombinált-teszt, NIPT tesztek)

12. hét

I. trimeszteri ultrahang szűrés, kombinált-teszt vagy NIPT (PrenaTest, Panorama teszt), toxémia szűrés

16. hét

alap ultrahang vizsgálat, vizelet-, vérnyomás ellenőrzés

18-20. hét
23. hét
27. hét
30-32. hét

II. trimeszteri ultrahang szűrés: genetikai ultrahang vizsgálat
alap ultrahang vizsgálat + méhnyakhossz mérés, vizelet-, vérnyomás ellenőrzés. Streptococcus szűrés.
beutalók kiadása: második labor vizsgálat (vizelet-, vérvizsgálat, TSH, vas, terheléses vércukor vizsgálat, Rh - ellenanyag)
alap ultrahang vizsgálat + méhnyakhossz mérés, vizelet-, vérnyomás ellenőrzés.
beutaló: terhestornára
III. ultrahang vizsgálat ( + 3/4 dimenziós ultrahang vizsgálat - "Babamozi")

35. hét

alap ultrahang vizsgálat + méhnyakhossz mérés, vizelet-, vérnyomás ellenőrzés, labor beutaló: (vizelet-, vérvizsgálat, TSH,
vas, véralvadás, vércsoport ellenanyag), beutalás altatóorvosi konzíliumra

36. hét

Altatóorvosi konzultáció a TritonLife Róbert Magánkórházban, bejelentkezés a Call Centeren keresztül

37. hét-től
40. hét

ultrahang vizsgálat (súlybecslés, flowmetria) + Streptococcus szűrés, NST (CTG) - magzati szívhang vizsgálat heti 1x
várható terminus ideje, vizelet-, vérnyomás ellenőrzés. NST vizsgálat naponta.

Központunk elérhetőségei, bejelentkezés
Cím: 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 56.
Bejelentkezés: +361-700-22-11 rendeles.bolgarkertesz@timmermann.hu, vagy online: www.timmermann.hu
Várandósgondozást végző orvosa elérhetősége
Dr. Timmermann Gábor: 00 36 70 587 2219, e-mail: gabor.timmermann@gmail.com
Kórházi, fekvőbeteg ellátást nyújtó háttér:
TritonLife Róbert Magánkórház, cím: 1135 Budapest, Lehel utca 59/C, call center: +361-444-51-51, www.tritonlife.hu

Terhesgondozás: 30.000 Ft
Ultrahang szűrés: 35.000 Ft
Kombinált teszt: 25.000 Ft
Terhességi toxémia szűrés: 12.000
Ft NIPT tesztek: PrenaTest,
Panorama teszt: csomagtól függő ár,
NIFTY teszt: 225.000, Trisomy teszt:
129.000 Ft, Trisomy XY teszt: 149.000
Ft, GeneSafe teszt: 259.000 VISTARA
teszt:480.000 Ft Streptococcus
szűrés: 10.000 Ft NST: 8.000 Ft
Labor, vérvétel: vizsgálattól függ

Fakultatív, terhesség alatti vizsgálatok, teendők
Terhességi hét

Terhesgondozási alkalmak és vizsgálatok

Vizsgálati díjak, megjegyzések

12. hét

Kombinált teszt ( ultrahang szűrés + vérvétel ) VAGY

60.000 Ft

12. hét

Terhességi toxémia szűrés

12.000 Ft

9. -20. hét

NIPT tesztek (magzati NDS alapú): PrenaTest, Panorama teszt

13. hét

Chorion biopszia, Amniocentézis (Bajcsy Kórház Dr. Mosonyi Péter szülész-nőgyógyász, genetikus)

18. hét

Korai terheléses vércukor vizsgálat, korábbi terhességi cukorbetegség esetén

20-22. hét
20. hét után
25.-32. hét
Bármely terhességi
korban
Bármely terhességi
korban
Terhesség alatti
laborvizsgálatok

csomagtól függ

Magzati szívultrahang ( gyermekkardiológus specialista által)

Központ függő

Szerződéskötés a TritonLife Róbert Magánkórházzal, ha ott szeretne szűlni (lásd tájékoztató)

Csomagfüggő

3/4 D, 5D ultrahang vizsgálat, "Babamozi"

35.000 Ft

Streptococcus tenyésztés

10.000 Ft

Genetikai tanácsadás
Bármely előírt laborvizsgálat elvégezhető a kezelőorvos által adott beutalóval a háziorvosán keresztül társadalombiztosításra,
vagy Központunkban önköltségi áron. Vérvétel: minden reggel 7:45 és 10:00 között

Különleges gondozást igénylő veszélyeztetett terhességek:
Elhízott terhesek gondozása
Fiatalkorúak terhessége
Késői terhességvállalók (35 év feletti először szülő és 40 év feletti többedszer szülők) gondozása
Ikerterhesek gondozása
Asszisztált reprodukcióval fogant terhesk gondozása
Alapbetegséggel rendelkezők (pl.: epilepsziások, cukorbetegek, neurológiai betegek stb.) gondozása
Koraszülés vagy középidős vetélés a kórelőzményben

Központ függő
A laborvizsgálati díjakról kérjen tájékoztatást
asszisztenseinktől, időpont foglalása kötelező

