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KARDIOLÓGIAI  VIZSGÁLAT 
 
A Benyovszky Orvosi Központ azzal a céllal indította el a kardiológiai magánrendelést, 
hogy a szívbetegségek időben történő felismerésével megelőzhetőek legyenek a 
komolyabb szív-és érrendszeri betegségek. A kardiológia magánrendelés során kiemelt 
figyelmet fordítunk pácienseinkre. 
Ajánlat tartalma : Teljes körű kardiológiai kivizsgálás 
Szakorvosunk : : Dr. Vaskó Péter 
Vizsgálati díj : 45 000Ft  - Kedvezményes ár : 28 900Ft  
  
 
ALVÁS VIZSGÁLAT  
 
Az alvászavar mögött legtöbbször az áll, hogy az érintett nem képes úrrá lenni 
mindennapi problémáin, és esténként nem zárja le magában a napközben történteket, 
tehát a legtöbb esetben nem organikus problémáról van szó.  A Benyovszky Orvosi 
Központban azonnali komplex kivizsgálást nyújtunk, amelynek segítségével kiderítjük, 
hogy mi az oka alvászavarának.  
Ajánlat tartalma : Alvászavar feltérképezése 
Szakorvosunk : Dr. Szima Barna Béla 
Vizsgálati díj : 25 000Ft - Kedvezményes ár : 19 900Ft 
 
 
 
SZEMÉSZETI VIZSGÁLAT 
 
A szemészet a szem betegségeivel foglalkozik, de sok esetben más szakirány orvosaival            
karöltve kell a pácienseket kezelni, elég ha csak a cukorbetegség okozta szemészeti            
eltérésekre, a szemizom-bénulásokra, vagy „csak” a sok gyereknél előforduló fejfájásra          
gondolunk. 
Ajánlat tartalma :Teljeskörű szemészeti vizsgálat 
Szakorvosunk: Dr. Zólyomi Tímea 
Vizsgálati díj :  20 000 Ft – Kedvezményes ár: 15 000 Ft 
 
 
 
                           Bejelentkezés telefonon: 06 1 786 3045; 06 30 336 5161 

Bejelentkezés e-mailen:info@orvosikozpont.hVizsgálatok helyszíne:1089 Budapest, 
Benyovszky Móric utca 10. (Nagyvárad tértől 5 percre) 
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PROKTOLÓGIAI VIZSGÁLAT 
 
Az aranyeres csomók a végbél és a végbélnyílás falában keletkező vénatágulatok, 
melyek begyulladhatnak, vérezhetnek, fájdalmassá válnak. A fennálló tünetek esetén 
érdemes szakorvoshoz fordulni. 
Ebben nyújt segítséget proktológiai szakrendelésünk. 
Ajánlat tartalma : Proktológiai konzultáció, vizsgálat, rectoscopia 
Szakorvosunk : Dr. Tiba Imre 
Vizsgálati díj : 37 000Ft - Kedvezményes ár : 24 990Ft 
 
 
 
ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA 
 
Az ultrahang vizsgálatok rendszeresen javasoltak 
szűrővizsgálatként, még akkor is, ha nincs semmilyen 
panasz. Szűrje ki Ön is idejében a rejtett problémákat. 
Ajánlat tartalma : szükség esetén hasi, emlő, pajzsmirigy,        
nyakierek ultrahang  vizsgálata 
Szakorvosaink : Dr. Márton Erika, Dr.Harmat György 
Vizsgálati díj : 19 000Ft  - Kedvezményes ár : 14 990Ft  
 
 
 
  
  
 
                             Bejelentkezés telefonon: 06 1 786 3045, 06 30336 5161 
                                     Bejelentkezés e-mailen:info@orvosikozpont.hu 

Vizsgálatok helyszíne:Benyovszky Orvosi Központ,  
Budapest, Benyovszky Móric utca 10. (Nagyvárad tértől 5percre) 

 
 

Családias légkörben, szeretettel várjuk Önt a 
Benyovszky Orvosi Központ szakorvosi rendelésein! 

  
 

mailto:info@orvosikozpont.hu


 
 
                               Benyovszky Orvosi Központ szakorvosi rendelései : 
 
 
Alvásvizsgálat 
Alvásterápia, otthoni horkolás-vizsgálat 
Belgyógyászat 
Diabetológia 
Dietetika 
Endokrinológia 
Foglalkozás-egészségügy 
Fül-, orr-, gégészet 
Gyermekgyógyászat (belgyógyászat, 
obezitológia, lipidológia) 
Homeopátia 
Kardiológia 
Kínai gyógyászat (akupunktúra, 
akupresszúra, moxa) 
 

 
 
Neurológia 
Onkológiai tanácsadás 
Orvosi akupunktúra 
Proktológia 
Pszichológia 
Pszichiátria 
Reumatológia - balneoterápia 
Szemészet 
Szexuálpszichológia 
Ultrahang, gyermek ultrahang 
Urológia 
 
 
 
 

 
MaciMed Gyermekszakrendelések: 
 
Gyermekszemészet 
Gyermekfül-orr-gégészet 
Gyermekgyógyászat 
Gyermekultrahang diagnosztika 
 
Komplementer gyógyászat 
Hagyományos kínai gyógyászat (akupresszúra, akupunktúra, fül-akupunktúra) 
Alakformálás, testsúlycsökkentés kínai módszerrel vagy cellulit masszázzsal 
Mentálhigiéniás terápia 
Mozgásszervi fájdalomcsillapítás kínai módszerrel 
Önismereti- és párkapcsolati terápia 
Szexuálterápia 
 
Diagnosztikai vizsgálatok 
Ultrahang 
Laborvizsgálat: általános és speciális vérkép- és vizeletvizsgálat, különböző 
szűrőpanel-vizsgálatok 
Otthoni horkolás-vizsgálat ApneaLink készülékkel 
 
Soron kívüli beutalással, külső intézményekben: 
Poliszomnográfis-alvásdiagnosztikai szűrés  
Röntgen, Mammográfia, CT, MRI és PET CT vizsgálati lehetőségek  



 
 

Bejelentkezés telefonon: 06 1 786 3045; 06 30 336 5161 
Bejelentkezés e-mailen:info@orvosikozpont.hVizsgálatok helyszíne:1089 Budapest, 
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