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Eljárás Biztosító által 
fizetve 

"Ár betegbizto-
sítással  

Euróban"

Ár betegbiztosítás 
nélkül

Párok első konzultációja igen 0  50  

Női diagNosztika   
Petefészek tartalék vizsgálata (AMH + AFC) igen 0  50  
Nőgyógyászati   ultrahang vizsgálat igen 0  15  
A petevezeték átjárhatóságának USG vizsgálata (HyFoSy) nem 150  150  
Endometrium mintavétel az endometrium befogadóképesség vizsgálatára nem 100  100  

FérFi diagNosztika   
A spermiogram vizsgálata   
A spermiogram átfogó vizsgálata WHO szerint igen 15  30  

A spermiumok funkcionális vizsgálata   
Trial wash test nem 45  45  
Az ejakulátumban lévő spermiumok elleni antitestek vizsgálata nem 60  60  
A spermium DNS integritásának vizsgálata - HALOSPERM nem 130  130  
A spermium DNS integritásának vizsgálata idő elteltével Dyn Halosperm nem 250  250  
Oxisperm nem 60  60  
Vital Test nem 30  30  

SpermPack - a spermiogram átfogó vizsgálata (koncentráció, mozgékonyság, sperma morfológia, spermium 
elleni antitestek, spermium DNS integritási teszt, Oxisperm, Vital Test). Union EB/többi EB nem 140/240 240  

Párok diagNosztikája
Posztkoitális teszt - mintavétel nem 15  15  

Meddőség kezelése
Méhen belüli megtermékenyítés partner spermáival (IUI) nem 150  150  
Méhen belüli megtermékenyítés adományozó spermáival (IUD) nem 400  400  
Ovuláció monitorozása vagy a petefészek hormonális stimulációjára adott válaszok igen 0  50  
Monitorozás stimuláció keretein belül (IVF, IUI) - külföldi pácienseknél nem 250  250  

iVF
Klasszikus mesterséges megtermékenyítés IVF (alap kezelés)
Standard IVF ciklus (petesejt leszívás és embrióátvitel érzéstelenítéssel) igen 0  1 200  
Standard IVF ciklus embrió átültetés nélkül igen 0  870  
Petesejt leszívás petesejt kinyerése nélkül igen 0  350  
Ciklus megszakítása petesejt leszívása előtt igen 0  180  

IVF - natív ciklus (hormonális stimuláció nélkül)   
Petesejtek levétele embriók áthelyezésével igen 0  580  
Petesejtek levétele embriók áthelyezése nélkül igen 0  400  
Petesejt leszívás petesejt kinyerése nélkül igen 0  350  
Ciklus megszakítása petesejt leszívása előtt igen 0  150  
Teljes érzéstelenítési felár az OPU-nál nem 50  50  

IVF – soft ciklus (rövidtávú hormonális stimuláció kisebb adagokkal)
Petesejtek levétele embriók áthelyezésével igen 0  680  
Petesejtek levétele embriók áthelyezése nélkül igen 0  450  
Petesejt leszívás petesejt kinyerése nélkül igen 0  350  
Ciklus megszakítása petesejt leszívása előtt igen 0  170  
Teljes érzéstelenítési felár az OPU-nál nem 50  50  
Duostim IVF ciklus igen 550  1 600  



Eljárás Biztosító által 
fizetve 

"Ár betegbizto-
sítással  

Euróban"

Ár betegbiztosítás 
nélkül

adomáNyozási Programok   
Adományozott embrió krioembriotranszferje (adományozott petesejt + adományozott spermium),
1 blasztociszta garanciája igen 400  1 500  

Adományozott embrió krioembriotranszferje (adományozott petesejt + adományozott spermium),
garancia 1 genetikailag vizsgált blasztocisztára igen 1 200  2 300  

Adományozott sperma fogadása IVF keretein belül nem 200  200  
Adományozott embrió lefoglalása 1 évre nem 120  120  
Adományozott sperma lefoglalása 1 évre nem 120  120  

BasaL Program 
EB támogatott ciklus:  UNION/más EB 
EB támogatása nélküli ciklus:  a páciens megfelel az EB gyógyszervisszatérítés feltételeinek / nem felel meg 
a gyógyszervisszatérítés feltételeinek

2 500/2 700 4 000/4 400

Első embrió lefagyasztása nem 150 150
Minden további embrió pejeta lefagyasztása nem 40  40  

oPtimaL Program
EB támogatott ciklus:  UNION/más EB 
EB támogatása nélküli ciklus:  a páciens megfelel az EB gyógyszervisszatérítés feltételeinek / nem felel meg 
a gyógyszervisszatérítés feltételeinek

3 000/3 200 4 500/4 900

Cryopreservation of each additional straw with an embryo nem 40  40  

PrEmiUm Program 
EB támogatott ciklus:  UNION/más EB
EB támogatása nélküli ciklus:  a páciens megfelel az EB gyógyszervisszatérítés feltételeinek / nem felel meg 
a gyógyszervisszatérítés feltételeinek

3 600/4 200 5 500/6 100

Garantáltan nagyobb számú petesejt a DO programokban (a második ciklus során donor petesejtekkel a 
központunkban - felár nélkül) nem 750 750

iVF ELjárások
Petesejt megtermékenyítési technikák 
1–3 petesejt Intracitoplazmatikus spermium injekciója (ICSI), Union EB és indikációs kritériumoknak való megfelelés 
esetén/ egyéb EB nem 50/250 250  

4 vagy több petesejt Intracitoplazmatikus spermium injekciója (ICSI), Union EB és indikációs kritériumoknak való 
megfelelés esetén/ egyéb EB nem 200/400 400  

Intercitoplazmatikus morfológiailag szelektált spermiuminjekció (IMSI) * csak Kassán nem 150  150  
Petesejtek megtermékenyítése ICSI módszerrel Oosight rendszer segítségével - spindle view (mindig 
szükséges az ICSI) nem 300  300  

Sperma leválasztó módszerek
Sperma szelekció hialuronsav kötéssel (ICSI módszer előre kiválasztott spermiummal) nem 120  120  
Mágnessel aktivált spermium szeparáció (MACS) nem 270  270  
Mikrofluid spermium válogatás (MSS) nem 250  250  

Embrió tenyésztésének módszerei
Meghosszabbított tenyésztés (embrió tenyésztése az 5. fejlődési napjáig) nem 200  200  
Embriók folyamatos monitorozása "Timelapse rendszerben" nem 300  300  
Embriogén (embrió tenyésztése 3 nap alatt) nem 100  100  
Embryogen/Blastgen (embrió tenyésztése 5 nap alatt) nem 120  120  
Embriók egyéni tenyésztése kamrás inkubátorban nem 100  100  
Petesejtek érése in vitro  nem 500  500  

Kiegészítő módszerek az embriók átvitelénél
Lézeres asszisztált hatching (AH) nem 150  150  
Lézerrel asszisztált zona pellucida szűkítése (LAZT) nem 170  170  
Embryo glue nem 120  120  
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iVarsEjtEk és EmBriók LEFagyasztása   
Embriók lefagyasztása és elraktározása 
Az első blasztociszta / pejeta lefagyasztása és tárolása 1 évig nem 180  180  
Minden további blasztocisztákat tartalmazó pejeta lefagyasztása és tárolása 1 évig nem 50  50  
Az első embriót tartalmazó pejeta lefagyasztása tömörített morula stádiumig és tárolása 1 évig nem 120  120  
Minden további embriót tartalmazó pejeta lefagyasztása tömörített morula stádiumig és tárolása 1 évig nem 30  30  
Embrió elraktározása minden következő évre a lefagyasztás utáni első év után nem 120  120  

Petesejtek lefagyasztása
Social freezing (petesejt lefagyasztás) saját kérésre nem 1 200  1 200  

Petesejtek leszívása és 1 évig történő lefagyasztása orvosi indikációra Egyes esetekben
az EB támogatja 0  700  

1-2 pejet petesejt krioprezervációja, beleértve az 1 éves tárolást nem 400  400  
3-4 pejet petesejt krioprezervációja, beleértve az 1 éves tárolást nem 500  500  
5 vagy több pejet petesejt krioprezervációja, beleértve az 1 éves tárolást nem 600  600  
Petesejtek elraktározása minden következő évre nem 120  120  
Lefagyasztott petesejtek megtermékenyítése, embriók tenyésztése és az embrió későbbi átültetése a méhbe nem 650  650  
Lefagyasztott petesejtek megtermékenyítése, embriók tenyésztése, embriótranszfer nélkül nem 350  350  

Sperma lefagyasztása és elraktározása 
Sperma lefagyasztása saját kérésre és elraktározása 1 évre nem 100  100  
Sperma lefagyasztása orvosi indikációra és elraktározása 1 évre nem 0  0  
Sperma elraktározása minden következő évre nem 120  120  

iVarsEjtEk és EmBriók kioLVasztása és átüLtEtésE   
Kiolvasztott embrió átültetése a méhbe (KET) nem 300  300  
Kiolvasztott embrió újraélesztése nem 50  50  

Adminisztratív díj a biológiai anyagok szállítására vonatkozó dokumentáció elkészítéséért szövetintézetek között  
- Szlovákia (több mint 30 km), beleértve a szállított biológiai anyag 1 éves tárolását nem 200  200  

Adminisztratív díj a biológiai anyagok szállítására vonatkozó dokumentáció elkészítéséért szövetintézetek 
között  - külföld (EU), beleértve a szállított biológiai anyag 1 éves tárolását nem 600  600  

Adminisztratív díj a biológiai anyagok szállítására vonatkozó dokumentáció elkészítéséért szövetintézetek között  
- külföld (EU-n kívüli), beleértve a szállított biológiai anyag 1 éves tárolását nem 900  900  

imPLaNtátUm ELőtti gENEtikai EmBrió VizsgáLat   
Embrió biopszia nem 400  400  
PGT-SR áthelyezés NGS módszerrel (egyidejűleg kivizsgálva az aneuploidiát) - 1 embrió nem 300  300  
PGT -A aneuploidia NGS módszerrel (24 kromoszóma) - 1 embrió nem 300  300  

1 - 5 embrió monogén betegségeinek PGD-je (egyidejűleg kivizsgálva az aneuploidiát is), abból letét az IVF 
ciklus megkezdése előtt - betegség hordozó tesztelése - 700,- euró nem 3 700  3 700  

Monogén megbetegedések PGD-je kariomapping módszerrel - minden további embrió 5 db felett nem 450  450  
Kiválasztott monogén megbetegedések PGD-M-je OneGenePGT módszerrel - 5 embrióig nem 1 960  1 960  
Kiválasztott monogén megbetegedések PGD-M-je OneGenePGT módszerrel - minden további embrió nem 280  280  
Mutációk közvetlen kimutatása az embrióban nem 600  600  

Az Unió Egészségbiztosítása 900 euró hozzájárulást nyújt a preimplantációs genetikai diagnózishoz (PGD), ha 
a diagnózist genetikus jelzi.

EgyNaPos Egészségügyi ELLátás (jzs)   
A bőr, a bőr alatti szövetek és az izmok jó- és rosszindulatú daganatainak extirpációja és kimetszése  – Union/
többi EB igen 0/100 100  

Méhnyakműtét igen 0  350  
Vulvar kivágása - csak terápiás eljárásként általános érzéstelenítésben igen 0  350  
Hüvelyi septum reszekció igen 0 290
Hiszteroszkópia (+ a méh septumának lehetséges eltávolítása) igen 0 400
Curettage, beleértve a dilatációt igen 0    320
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EgyNaPos Egészségügyi ELLátás (jzs)   
A méh üregének felülvizsgálata spontán vetélés után igen 0  320  
Petefészekciszták átlyukasztása - többi EB / Általános Egészségbiztosító Társaság igen 0/160 160  
Kimetszés a hüvely falából szövettani vizsgálat céljából - többi EB / Általános Egészségbiztosító Társaság igen 0/220 220  
Méhnyak polip eltávolítása igen 0  260  
Bőrdaganatok eltávolítása külső nemi szerveken - Union/ többi EP igen 0/150 150  
Sperma gyűjtés sebészeti módszerrel MESA/TESE nem 500  500  
Kezelő kiválasztása, konzultáció nem 60  60  

Nőgyógyászati   rENdELő szoLgáLtatásai   
Konzultáció a páciens kérésére nem 50  50  
Nőgyógyászati vizsgálat a páciens kérésére nem 20  20  
Terhességi vizsgálat a páciens kérésére nem 15  15  
Méhen belüli eszközök bevezetése nem 20  20  
Törlet a méhnyakról (üveg) igen 0  8  
Törlet a méhnyakról (liquid base) + begyűjtési anyag nem 25  33  
Törlet a méhnyakról (liquid base) + begyűjtési anyag – Dôvera nem 33  33  
Pipeline (Scratching endometrium) nem 30  30  
Lassú higroszkópos méhnyak tágulás nem 20  20  
Méhen belüli gyógyszerek alkalmazása nem 20  20  

koNzULtáció    
Konzultációk külsős szakemberekkel    
Belépő immunológiai konzultáció nem 35  35  
Ellenőrző immunológiai konzultáció nem 20  20  
Belépő urológiai konzultáció nem 40  40  
Ellenőrző urológiai konzultáció nem 20  20  
Genetikai konzultáció nem 30  30  
Konzultáció IVF-hez      
Konzultáció idegen nyelven (IVF -koordinátor) nem 100  100  
Konzultáció idegen nyelven - orvos nem 200  200  

gENEtikai szűrés - trisomy tEst   
TRISOMY test nem 350  350  
TRISOMY test XY nem 390  390  
TRISOMY test + nem 450  450  
TRISOMY test Complete nem 530  530  

COVID19 IgG, IgA, IgM antitestek vizsgálata nem 50  50  
Komplex konzultációs tevékenység külföldi páciensek számára nem 250  250  

GYNCARE
Asszisztált reprodukciós 
centrum +421 800 300 000 

kosice@gyncare.sk
nitra@gyncare.sk

H – P 
7.30 – 14.30 

Magnezitárska 2/C  
040 13 Košice

Novozámocká 67
949 05 Nitra
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Az árlistában feltüntetett árak végső árak.
Az árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az orvosságok árát és azok eljárások árát, amelyek a Gyncare centrumon kívül voltak elvégezve.
Az eljárás ára a kezelés első napján fizetendő. 


