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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	€	

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

	 
	o Göğüs kanserinin erken teşhisi / Göğüs ultrasonu 86,75	€	

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. 

	 
	o "Thin Prep" - new generation "PAP"-Servikal kansere simir 50,00	€	

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

	 

	o Kolorektal kanseri erken teşhisi - İmmünolojik gaita tahlili      20,00	€	
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. 

	 
	o Mesane kanseri erken teşhisi - NMP Mesane kanser testi 30,00	€	

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



 
 
 
 
 

o Riskli cinsel ilişki sonrasında enfeksiyon hastalıklarına yönelik güvenlik 
testi (simir) 74,36	€	

Tüm önemli STD enfeksiyon hastalıklarına (cinsel yoldan geçen hastalıklar) yönelik 
uygulanan vajinal simir (PCR teşhisi), istendiği takdirde ek olarak 

32,14	€	
o HIV Testi 

	 
 

	o Rahim ağzı kanseri erken teşhis - HPV-Testi     50,48	€	
İnsan papilloma virüsü (HPV) serviks kanseri gelişiminde önemli ölçüde etkilidir. Virüs 
neredeyse sadece cinsel yolla bulaşır. Çeşitli virüs grupları ya genital siğillerin (kondilom) 
ya da serviks kanserin oluşumundan sorumludur. Bu HPV testi sayesinde serviks kanseri 
erken teşhisinin doğruluğu geleneksel yönteme göre (PAP simir) önemli ölçüde 
artırılabilir. 

	 
	o Klamidya testi         45,22	€	

Kısırlığa yol açabilen cinsel yolla bulaşan enfeksiyon hastalığı. (25 yaşa kadar sigorta 
kapsamında) 

	 
	o Fertil kontrol  (Doğurganlık belirleme)                                          

Temel Kontrol 114,00	€	
artı vajinal ultrason           45,00	€	
Östradiol, FSH ve AMH hormonların belirlenmesi, ayrıca yumurtalıkların (foliküllerin miktarı, 
ve oosit rezervi) mukozanın belirlenmesine yönelik vajinal ultrason. Ovaryen aktivitesinin 
karıştırıcı aktivitesinin etki faktörlerinin dışlanması için ek olarak opsiyonel prolaktin, 
ayrıca tiroit hormonu TSH belirlenir. 

	 
	o Hormonal durum Menopoz   (FSH, E2, Progesteron, TSH)        95,00	€	

Hormon durumu overlerin hormonal rezervi hakkında bilgi verir ve gebelikten 
korunmanın gerekli olup olmadığı veya uygun görüldüğünde hormon replasman 
tedavisinin düşünülüp düşünülmeyeceği sorusuna yanıt bulmakta. Aynı şekilde, tiroit 
bezindeki bir bozukluk da tespit edilebilir. 

	  
	o Osteoporoz önleme - D vitamini durumu teşhisi        47,00	€	

D vitamini vücut için önemli bir rol oynar, dengeli bir değer osteoporozun önlenmesi için 
önemlidir. 

	(Hormon durumu menopozda ek olarak 32,- €) 

	 

Daha fazla bilgi veya burada konu edilmeyen muayeneler için lütfen bize ulaşın,  

size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 

 

 

Muayene ekibiniz Dr. Simon Maria Günter  

 
 
 
 
 

o Sicherheitstest (Abstrich) auf Infektionskrankheiten nach Risikosex 74,36!€!
Vaginaler Abstrich (PCR Diagnostik), welcher auf sämtliche relevanten STD-
Infektionskrankheiten (sexual transmitted Diseases) untersucht wird, falls gewünscht 
zusätzlich !!!!!!!!!!!!32,14!€!!

o HIV Test 

! 
 

!o Früherkennung Gebärmutterhalskrebs - HPV-Test     50,48!€!
Der Humane Papilloma Virus (HPV) ist wesentlich an der Entstehung von 
Gebärmutterhalskrebs beteiligt. Das Virus wird fast ausschließlich sexuell übertragen. 
Verschiedene Virengruppen sind entweder für das Auftreten von sog. Genitalwarzen 
(Condylome) oder für den Gebärmutterhals-krebs verantwortlich. Durch diesen HPV Test 
kann die Genauigkeit der Früherkennung auf Gebärmutterhalskrebs erheblich 
gesteigert werden gegenüber der klassischen Methode (PAP Abstrich). 

! 
!o Chlamydientest         45,22!€!

Sexuell übertragbare Infektionskrankheit, die zu Unfruchtbarkeit führen kann. 
(Kassenleistung bis 25. Lebensjahr) 

! 
!o Ferticheck  (Fruchtbarkeitsbestimmung)                               

BasisCheck 114,00!€!
zuzügl. vaginaler Ultraschall           45,00!€!
Bestimmung der Hormone Östradiol, FSH und AMH, sowie ein vaginaler Ultraschall zur 
Beurteilung der Eierstöcke (Zahl anthraler Follikel, Eizellreserve) und Schleimhaut. Zum 
Ausschluss von Störfaktoren der ovariellen Tätigkeit werden zusätzlich optional Prolaktin 
sowie das Schilddrüsenhormon TSH bestimmt. 

! 
!o Hormonstatus Wechseljahre   (FSH, E2, Progesteron, TSH)        95,00!€!

Der Hormonstatus gibt Auskunft auf die hormonelle Reserve der Eierstöcke und klärt die 
Frage, ob eine Verhütung weiter notwendig ist oder eventuell eine 
Hormonersatztherapie in Erwägung gezogen werden muss. Ebenso kann eine 
Fehlfunktion der Schilddrüse erkannt werden. 

!  
!o Vorbeugung Osteoporose - Diagnose Vitamin D Status        47,00!€!

Vitamin D hat eine Schlüsselfunktion für den Körper, ein ausgeglichener Wert ist wichtig 
zur Osteoporose Prophylaxe. 

!(32,- € Zuschlag bei Hormonstatus Wechseljahre) 

! 

Für weitere Informationen oder hier nicht genannte Untersuchungen sprechen Sie uns  

bitte an, wir beraten Sie gerne. 

 

 

Ihr Praxis Team Dr. Simon Maria Günter  
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