Prenatal Tıbbı Odaklı Muayenehane

Dr. med Simon M. Günter, Dr. med Birgit Benstein DEGUM II,
Dr. med Sevcan Yilmaz, Dr. med D. Rautenberg

Kanser taraması Plus - optimize edilmiş erken teşhis
GOÄ uyarınca bireysel sağlık hizmetleri

(Hekim Ücret Çizelgesi)

Optimize edilmiş kanser taraması için vurgulanan hizmetler yasal sağlık sigortası kapsamında
ödenmeyen ek hizmetlerdir. Muayenehanemizde her hastaya, sigorta aidiyetine bakılmaksızın, mükemmel ve modern
teşhisler sunmak istiyoruz. Talep edilen ek hizmetler hekim ücret çizelgesi (GOÄ) temelinde hesaplanır.
Kişisel ihtiyaçlarınızı dikkate alarak hangi önleyici taramanın sizin için uygun olduğu konusunda sizi bilgilendirmekten
memnuniyet duyarız.
Yasal nedenlerden dolayı belgelendirmekle yükümlüyüz. İmzanız ile birlikte, yasal standart önlem kapsamında
bulunmayan genişletilmiş teşhis imkanları konusunda aydınlatıldığınızı ve bilgilendirildiğinizi onaylamış sayılırsınız.

Hamburg _______________________

İsim _________________________________________
İmza _________________________________________

Faydalı ek muayeneler - lütfen işaretleyin:
o istemiyorum
o Vajinal ultrason

45,00 €

o Göğüs kanserinin erken teşhisi / Göğüs ultrasonu

86,75 €

o "Thin Prep" - new generation "PAP"-Servikal kansere simir

50,00 €

o Kolorektal kanseri erken teşhisi - İmmünolojik gaita tahlili

20,00 €

o Mesane kanseri erken teşhisi - NMP Mesane kanser testi

30,00 €

Rahimde veya tümörlerde ya da yumurtalık kistlerinde değişikliklere yönelik tespit
yöntemi. Yıllık rutin muayenelerine veya çocuk arzusunda doğurganlık
değerlendirmesine yönelik önemli bir tamamlayıcı.

Işın ve ağrısız ultrason muayenesi aracılığıyla meme bezinde, dokunarak hissedilemeyen
değişiklikler tespit edilebilir, özellikle çok zor ve kesin sonuç vermeyerek elle tespit
edilebilir belirsiz bağ yoğunluğunda.

Daha doğru bir hücre preparatı ile modern ve güvenli sitoloji geleneksel PAP simire göre
daha doğru bir teşhis sağlar.

Kadın ve erkeklerde, erken bir aşamada tespit ve %90 oranında tedavi edilebilen kolon
kanseri en yaygın kanser hastalıklarından biridir. İmmünolojik gaita testi, gaitadaki en
ufak miktarlarda dahi insan kanını tespit eder.

Saçların boyama ve sigara içme durumlarında mesane kanseri insidansını arttırır.
Mesane kanseri saçlar boyandığı ve sigara içildiği durumlarda insidansını arttırır. Bu
nedenle, hastalar genellikle çok geç bir uzman doktoru ziyaret eder. Bu test için birkaç
idrar damlası teşhis için yeterli olacaktır.

>>> sayfayı iletişime geçin

Prenatal Tıbbı Odaklı Muayenehane

Dr. med Simon M. Günter, Dr. med Birgit Benstein DEGUM II,
Dr. med Sevcan Yilmaz, Dr. med D. Rautenberg
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32,14 €
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oo Chlamydientest
Klamidya testi

50,48!€!

İsim _________________________________________
!
!
İmza _________________________________________
45,22!€!
45,22 €

Sexuell übertragbare Infektionskrankheit, die zu Unfruchtbarkeit führen kann.
Kısırlığa yol açabilen cinsel yolla bulaşan enfeksiyon hastalığı. (25 yaşa kadar sigorta
(Kassenleistung bis 25. Lebensjahr)
kapsamında)

Faydalı ek muayeneler - lütfen işaretleyin:
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!
!
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(32,- € Zuschlag bei Hormonstatus Wechseljahre)
!
(Hormon durumu menopozda ek olarak 32,- €)

o Kolorektal kanseri erken teşhisi - İmmünolojik gaita tahlili

!
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Kadın ve erkeklerde, erken bir aşamada tespit ve %90 oranında tedavi edilebilen kolon
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o Mesane kanseri erken teşhisi - NMP Mesane kanser testi

Saçların boyama ve sigara içme durumlarında mesane kanseri insidansını arttırır.
Mesane kanseri saçlar boyandığı ve sigara içildiği durumlarda insidansını arttırır. Bu
nedenle, hastalar genellikle çok geç bir uzman doktoru ziyaret eder. Bu test için birkaç
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Muayene ekibiniz Dr. Simon Maria Günter

30,00 €

