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Klinikánk a Semmelweis Egyetem Akkreditált Oktató Központjaként 54 szakterületen, elismert orvos szakértőkkel, 

korszerű orvosi műszerekkel és személyre szabott, specializált egészségügyi szolgáltatásokkal várja a Patika 

Egészségpénztár tagjait az I. kerületben, kiváló megközelíthetőséggel.  

Szolgáltatásaink fókuszában magas szakmai színvonalú, empatikus, a Pácienseink állapotának részletes felmérésén, 

problémáinak megértésén alapuló komplex és gyors ellátás áll.                                                                                               

Teljes spektrumú foglalkozás-egészségügyi és szűrővizsgálatainkat egyedi fejlesztésű bioinformatikai rendszerünk 

szolgáltatásaival egészítjük ki, amely lehetőséget biztosít: 

- integrált, egyedi rizikóelemzések és az ezeken alapuló személyre szabott egészségtervek elkészítésére 

- online azonnali időpont foglalásra 

- a vizsgálatok gyors, kényelmes magas szakmai színvonalú lebonyolítására, valamint   

- a leletek, vizsgálati dokumentáció azonnali elérésére, valamint  

Klinikánk legfontosabb szakmai célkitűzései közé tartozik a legrettegettebb – daganatos, szív-érrendszeri, 

anyagcsere és légúti - betegségek megelőzése, gyors, korai diagnosztikája és a megfelelő kezelési stratégia 

meghatározása. Indikatív javaslatainkat és ajánlatunkat is ennek szellemében - a hazai és nemzetközi irányelvek 

figyelembevételével – alakítottuk ki.   

Az ajánlatunkban szereplő szűrővizsgálati csomagokat úgy állítottuk össze, hogy: 

- a szakorvosi vizsgálat(ok) mellett részletesen feltérképezzük az egyéni és a családi kórtörténetet, valamint a 

Páciens életvitelét, életmódját (CMC bioinformatika®)  

- Precíziós csomagjaink kiegészülnek a korunk népbetegségeiként számon tartott daganatos, szív és 

érrendszeri, zsíranyagcsere, valamint szénhidrát anyagcsere betegségek (inzulinrezisztencia, cukorbetegség) 

rizikófaktorainak a feltérképezésével, valamint több olyan szűrővizsgálattal, amely Magyarországon 

elsőként klinikánkon érhető el  

- mivel a jelenleg vezető haláloknak számító szív-érrendszeri betegségek esetében a korai, pontos diagnosztika 

sok esetben akár életmentő is lehet így a Precíziós csomagban szereplő speciális artéria analízis vizsgálatunk 

elősegíti az idejében történő felismerést és a megfelelő kezelést 

- a hagyományos hasi-kismedencei ultrahang vizsgálat helyett speciális, elasztográfiás hasi-kismedencei 

ultrahang vizsgálat elvégzését javasoljuk, amely sokkal precízebb diagnosztikát, többek között a daganatos 

elváltozások pontosabb felismerését is lehetővé teszi 

- csúcstechnológiás, mesterséges intelligenciával támogatott precíziós bőrrák szűrésünket teljes test digitális 

bőrtérképpel és videodermatoszkópiával egészítjük ki, amely- nemzetközi adatok alapján - minden eddigi 

módszernél pontosabb diagnosztikát tesz lehetővé  

- mindezek alapján elkészítünk egy személyre szabott egészségtervet szakorvosi javaslatokkal, amely a 

továbbiakban hasznos iránymutatást biztosít az egészség megőrzés és a különböző daganatos, szív-

érrendszeri, anyagcsere és légúti betegségek kialakulási kockázatának a csökkentése kapcsán  

 

 

A szűrővizsgálati csomagok árából az Allianz Egészségpénztár tagjai számára                                                            

15% kedvezményt biztosítunk!                       
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Vizsgálatok

Komplex  

szűrővizsgálat 

belgyógyászati 

tanácsadással

Precíziós 

komplex 

szűrővizsgálat

Állapotfelmérés -  részletes egyéni kórtörténet és életmód kérdőív 

felvétele, családi anamnézis felvétele, különös tekintettel az 

anyagcsere, szív-, érrendszeri és daganatos betegségek 

előfordulására (CMC bioinformatika®)

x x

12 elvezetéses EKG vizsgálat x x

Antropometriai vizsgálatok - testsúly és testmagasság mérés, BMI 

(testtömeg index) meghatározás, testösszetétel mérés -  

izomtömeg%, testzsír%, visceralis zsír%, alapanyagcsere 

meghatározás)

x x

Komplex laboratóriumi diagnosztika (vérképzőszervek vizsgálata, 

gyulladásos folyamatok, gócok felismerése, májfunkció, 

vesefunkció, ionháztartás, zsíranyagcsere, szénhidrát 

anyagcsere,pajzsmirigy funkció)

x x

Vizeletvizsgálat x x

Vastagbélrákszűrés és emésztési zavarok feltárása x x

Mozgásszervi betegségek szűrővizsgálat x x

A hasüregi és kismedencei szervek áttekintő precíziós, 

elasztográfiás ultrahang vizsgálata
x x

Férfiaknak urológiai szűrővizsgálat prosztatarák szűréssel, 

Hölgyeknek nőgyógyászati szűrővizsgálat méhnyakrákszűréssel
x x

Személyre szabott egészségterv és szűrővizsgálati javaslat 2 évre x x

Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat és lelet konzultáció életmód 

tanácsadással
x x

Légzésfunkciós vizsgálatok, tüdő életkor meghatározás x

Magyarországon elsőként! Hölgyeknek mesterséges 

intelligenciával támogatott emlőrákszűrés , Uraknak elasztográfiás 

pajzsmirigy ultrahang vizsgálat

x

Anyagcsere betegségek: inzulinrezisztencia és cukorbetegség 

szűrővizsgálat
x

Magyarországon elsőként! Precíziós artéria analízis vizsgálat, a 

nyaki verőér Duplex/Power/CW/Pulzus Doppler ultrahang 

vizsgálatával (a nyaki verőér dinamikus funkcionális vizsgálata - a 

szív és érrendszeri betegségek rizikófelméréséhez) 

x

Mesterséges intelligenciával támogatott precíziós bőrrák szűrés, 

digitális teljes test bőrtérkép, videodermatoszkópiás vizsgálat 

(maximum 30 anyajegy)

x

Csomag árak 79 000 Ft 119 000 Ft

Kedvezményes csomag ár az Allianz Egészségpénztár tagok számára 67 150 Ft 101 150 Ft

Kedvezményes csomag ár az Allianz Egészségpénztár tagok számára 

10% adójóváírással
60 435 Ft 91 035 Ft

CMC Déli Klinika® szűrővizsgálati csomagok

http://www.deliklinika.hu/


 
Csúcstechnológiás rákszűrés kedvezménnyel – az Allianz Egészségpénztár tagjai részére 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a CMC Déli Klinika® exkluzív szolgáltatásait és a mesterséges 
intelligenciával támogatott diagnosztikai rendszereit egy újabb csúcstechnológián alapuló berendezéssel 
bővítettük és 2020. március 31-ig 15% kedvezménnyel biztosítjuk az Allianz Egészségpénztár tagjai 
részére. A mesterséges intelligenciával támogatott – video-dermatoszkópos vizsgálattal kombinált 
bőrrák szűrésre és teljes test elektronikus bőrtérképezésre a maximális kényelem érdekében akár a 
szombati napokon is foglalhat időpontot.   
Bővebb információk: https://deliklinika.hu/exkluziv-szolgaltatasaink/borrak-diagnosztikai-kozpont/ 
 

 

Egyedülálló csúcstechnológia, folyamatosan fejlődő mesterséges intelligencia 

is segíti a minden eddiginél pontosabb diagnózist és a rákszűrést! 

 

Online azonnali időpontfoglalás 15% kedvezménnyel 2021. március 31-ig: 

https://cmcklinika.hu/booking – Bőrgyógyászati szűrővizsgálatok szakterület  

https://deliklinika.hu/exkluziv-szolgaltatasaink/borrak-diagnosztikai-kozpont/
https://cmcklinika.hu/booking
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Kiegészítő kedvezmények a szűrővizsgálati csomagok megrendelése esetén: 

- a vizsgálatok napján a Páciens által rendelt kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok árából 10% kedvezményt 

biztosítunk 

- a szűrőprogram kapcsán a CMC Déli Klinika® Szakértője által javasolt, a klinikánkon a vizsgálattól számított 

90 napon belül elvégzésre kerülő további kiegészítő diagnosztikai vizsgálatok árából 10% kedvezményt 

biztosítunk.                                    

Jelentkezés a kedvezmény igénybevételéhez: szures@cmcklinika.hu.                                                         

        Az ajánlatok 2020. március 31-ig érvényesek.  

 

Bármilyen kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre. 
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