
 

 

EMÉSZTŐSZERVI  VIZSGÁLATOK   

ÁRJEGYZÉKE   

2023.* 

 

 

KONZíLIUMOK 

Szakorvosi konzultáció kórelőzmény-felvétellel, fizikális 

vizsgálattal és véleménnyel (recept- és szakorvosi javaslat írást  

tartalmazza) 

14,000 - 18,000 Ft 

Szakorvosi kontroll 4 hónapon belül (recept- és javaslat írást 

tartalmazza) 

10,000 Ft 

Szakorvosi kontroll 4 hónapon túl (recept- és javaslat írást 

tartalmazza) 

14,000 Ft 

  

ENDOSZKÓPOS VIZSGÁLATOK 

Gyomortükrözés gyógyszereléssel (midazolam bódítással, 

flumazenil ébresztéssel), Helicobacter ureáz teszttel   

45,000 Ft 

Gyomortükrözés gyógyszerelés nélkül 37,000 Ft 

Vastagbéltükrözés (midazolam -nalbufin bódítással, flumazenil 

- naloxon ébresztéssel) 

65,000 Ft 

Vastagbéltükrözés gyógyszerelés nélkül 57,000 Ft 

Gyomor- és vastagbéltükrözés gyógyszereléssel (midazolam -

nalbufin bódítással, flumazenil - naloxon ébresztéssel) 

97,000 Ft 

Végbéltükrözés gyógyszereléssel (midazolam bódítással, 

flumazenil ébresztéssel) 

35,000 Ft 

Végbéltükrözés gyógyszerelés nélkül 27,000 Ft 

 

POLYPELTÁVOLíTÁS 

Endoszkópos polypeltávolítás (a polypok számától függetlenül) 5,000 Ft 

Klipp (sebzáró, vérzéscsillapító eszköz) felhelyezés, klippenként  7,000 Ft 

 

*Az árjegyzéken szereplő vizsgálati díjak 2023. április 1-től érvényesek. 

  

 



 

SZÖVETTANI MINTA VIZSGÁLATA 
 

A szövettani vizsgálat nagyon fontos része az orvosi ellátásnak: többek között a rosszindulatú 

daganat igazolása, illetve kizárása miatt szükséges. A szövettani mintavétel során egyes 

esetekben a szövetmintákat több vizsgálati csőben kell szövettani vizsgálatra küldenünk. A 

szövettani vizsgálat magába foglalja a vizsgálatra küldött szövetmintáknak (nyálkahártyából, 

daganatból vett biopszia, polip, bőrelváltozás, stb.) az orvosi leletezéshez szükséges 

feldolgozását és annak patológus orvos által történő mikroszkópos leletezését.  

A szövettani vizsgálat térítési díja szerződéses partnerünk árazásától, valamint a 

szövetmintákat tartalmazó vizsgálati csövek és a mintavételi szervek számától függ. A 

csövek számát az endoszkópos lelet, illetve a műtéti leírás tartalmazza. 

Egy szervből (gyomorból vagy vastagbélből vagy bőrből) történt mintavétel: 

szövetminta 1 csőben 9,000 Ft 

szövetminta 2 csőben 13,000 Ft 

szövetminta 3 csőben  17,000 Ft 

Két szervből (gyomor és vastagbél) történt mintavétel: 

szövetminta 2 csőben 18,000 Ft 

szövetminta 3 csőben 22,000 Ft 

szövetminta 4 csőben  26,000 Ft 

  

VÉRVÉTEL ÉS LABORVIZSGÁLAT 

Vérvételi díj (gyulladásosbélbetegek kontroll vizsgálatánál nem 

számítjuk fel) 

1,500 Ft 

Vérvétel és laborvizsgálat gyulladásos bélbetegek kontroll 

megjelenéséhez 

5,000 Ft 

Egyéb laborvizsgálatok: részletes árak a laborvizsgálatok árjegyzéken. 

 

EGYÉB 

H2 kilégzéses laktóz-intolerancia teszt, szakorvosi leletezés és 

adókedvezmény igényléshez szükséges dokumentumok 

22,000 Ft 

 

   

*Az árjegyzéken szereplő vizsgálati díjak 2023. április 1-től érvényesek. 


