Preventívny program CHEMIK
Obsahom tohoto programu je diagnosticko-preventívna onkologicko-kardiovaskulárna prehliadka, ktorá zahŕňa:
1. Interné vyšetrenie
 komplexné klinické vyšetrenie internistom zahŕňa anamnézu, interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom,
pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, posúdenie stavu výživy, zmeranie krvného tlaku, vypočítanie
BMI.
2. Klinická biochémia a hematológia, vyšetrenie onkomarkerov
 hematologické vyšetrenia: sedimentácia erytrocytov, vyšetrenie krvného obrazu
 vyšetrenie v klinickej biochémii: glykémia, cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceridy, pečeňové a pankreatické
enzýmy ( BILT, ALT, ALP, AST, GMT ), mineralogram (Na, Ca, K )
 vyšetrenie moču chemicky
 vyšetrenie onkomarkerov, t.j. vyšetrenie na záchyt možných rakovinových buniek v tele bez rozdielu veku
Ca 125, CEA , PSA
3. Kardiológia - EKG a funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a pľúc
 EKG (dvanásť zvodový) záznam s vyhodnotením lekára
4. Sonografické vyšetrenie
 sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej - pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina
 sonografické vyšetrenie obličiek, močového mechúra a abdominálnych lymfatických uzlín
 sonografické vyšetrenie prostaty u mužov nad 50 rokov

5. Urologické vyšetrenie
 preventívna prehliadka zahŕňa anamnézu, klinické vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky a močového
sedimentu mikroskopicky, vyšetrenie močových a pohlavných orgánov a palpačné vyšetrenie prostaty
per rectum s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu
6. Gynekológia
 preventívna prehliadka zahŕňa anamnézu, palpačné vyšetrenie malej panvy, vrátane transabdominálnej a
transvaginálnej sonografie, kolposkopiu, onkocytológiu a palpačné vyšetrenie prsníkov a podpazušia
7. Sonografické alebo mamografické vyšetrenie prsníkov
 u žien do 40 rokov sonografické vyšetrenie, mamografické vyšetrenie bude doplnené, ak indikácia
 vyplynie z anamnézy alebo klinického vyšetrenia u žien nad 40 rokov mamografické vyšetrenie prsníkov,

sonografické vyšetrenie bud doplnené, ak indikácia vyplynie z mamografického nálezu
8. Kožné vyšetrenie - dermatovenerológia
 preventívna prehliadka špeciálne zameraná na záchyt prekanceróz a rizikových pigmentových névov
(ich dermatoskopická kontrola), ako aj kožných nádorov, v prípade podozrenia na odchýlky odber
vzorky na cytologické, resp. histologické vyšetrenie
9. Vyšetrenie skrytého krvácania z tráviaceho traktu
- pre klientov bez rozdielu veku (FOBT test).
10. Záverečná správa preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou, ako aj
odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu.
Cena preventívneho programu CHEMIK je 199,00 €/1 osoba

IČO: 35 681 462
DIČ: 2020812343

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK96 0900 0000 0001 7034 8026

IČ DPH: SK2020812343

BIC: GIBASKBX

Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, vložka číslo: 10184/B

