
i

Na co sú zamerané preventívne 
prehliadky?
Preventívne prehliadky  majú byť 
cielene zamerané na sledovanie 
zmien zdravotného stavu, majú 
odhaliť jeho počiatočné zmeny a 
tým zabrániť vzniku choroby. Preto 
je veľmi dôležité, aby sa rozpoznali 
zdravotné riziká včas a zachytili 
ochorenie v počiatočnom štádiu, keď 
je ľahšie liečiteľné a má samozrejme 
aj lepšiu prognózu. Dodržiavanie 
pravidelnosti preventívnych 
prehliadok je preto veľmi dôležité.

Preventívne prehliadky v 
štátnej sfére – sú naozaj 
postacujúce?
Po dovŕšení 18 roku života môžete 
ísť raz za dva roky na preventívnu 
prehliadku k vášmu všeobecnému 
lekárovi. Na tú má každý poistenec 
nárok zo zákona. Sú ale tieto 
bežné preventívne prehliadky 
naozaj dostatočné? Lekár vám 
síce zmeria krvný tlak, hmotnosť a 

zoberie vám krv, ale len základné 
parametre. Okultné krvácanie? Do 
50 roku života nemáte nárok. EKG? 
Až po 40ke. Muži od 50 rokov 
majú nárok na jednu preventívnu 
prehliadku u urológa raz za tri roky. 
Našťastie aspoň ženy majú nárok 
na gynekologickú preventívnu 
prehliadku raz ročne. Lenže odber 
z krvi na tumor marker CA-125 vám 
urobí gynekológ až po 30ke, hoci v 
prípade žien s dokázanou mutáciou 
BRCA 1 génu vám ho spravia raz za 
6 mesiacov. A kde máme napríklad 
ultrazvukové vyšetrenie - SONO, 
očné vyšetrenie, prípadne iné 
špecializované vyšetrenie? 

Mám záujem o preventívnu 
prehliadku raz rocne. Kde mi ju 
zabezpecia?
Vhodným riešením je absolvovať 
komplexnú prehliadku u nás v 
súkromnej poliklinike Mediconet, 
ktorú naším pacientom poskytujeme 
raz ročne, nad rámec bežnej 

zdravotnej starostlivosti a v 
rozšírenom rozsahu laboratórnych 
parametrov. Počas jedného dňa 
(pri Complete a Complete extra to 
môžu byť aj dva dni) absolvujete 
rad vyšetrení u všeobecného 
lekára a špecialistov, ktoré sú 
zamerané na odhalenie možného 
zdravotného rizika. Do dvoch 
týždňov obdržíte lekársku správu, 
ktorá obsahuje všetky výsledky z 
jednotlivých  vyšetrení a samozrejme 
záver. Záverom lekárskej správy je 
vyhodnotenie zdravotného stavu 
pacienta a prípadné odporúčania. 

Pre koho je komplexná 
prehliadka vhodná? 
V zásade pre každého kto má záujem 
vedieť „ako na tom zdravotne je“. 
Druhý dôležitý aspekt je čas. Ak 
ste vyťažený a potrebujete, aby 
prehliadka nebola časovo náročná, 
budete s organizáciou prehliadky 
u nás spokojný, nakoľko vás vždy 
objednáme na presný termín.

Naša poliklinika má 
vo svojom portfóliu 4 
druhy preventívnych 
prehliadok a to: 

BASIC – čas prehliadky je 1:20h a 
obsahuje laboratórne vyšetrenie, 
všeobecné/interné vyšetrenie, 
kľudové EKG 12-zvodové, 
ultrazvukové vyšetrenie brucha a 
panvy a základné očné vyšetrenie 

STANDARD – čas prehliadky 
je 1:50h a obsahuje laboratórne 
vyšetrenie, všeobecné/interné 
vyšetrenie, kľudové EKG 12-zvodové, 
ultrazvukové vyšetrenie brucha a 
panvy , rozšírené očné vyšetrenie, 
dermatologické vyšetrenie a LAB – 
onco markery (vyšetrenie stolice na 
okultné krvácanie).

COMPLETE – čas prehliadky 
sú 3h a obsahuje rozšírené 
laboratórne vyšetrenie, všeobecné/
interné vyšetrenie, kľudové EKG 
12-zvodové, ultrazvukové vyšetrenie 

brucha, panvy a krku ,rozšírené 
očné vyšetrenie, spirometriu, 
kardiologické vyšetrenie ECHO, 
dermatologické vyšetrenie, LAB 
onco markery (vyšetrenie na 
okultné krvácanie + MUŽI PSA a 
ŽENY CA-125), MUŽI urologické 
vyšetrenie a ŽENY gynekologické 
vyšetrenie.

COMPLETE EXTRA – 
čas prehliadky sú 3:50h a 
obsahuje rozšírené laboratórne 
vyšetrenie, všeobecné/
interné vyšetrenie, kľudové 
EKG 12-zvodové, ultrazvukové 
vyšetrenie brucha, panvy a 
krku ,rozšírené očné vyšetrenie, 
spirometriu, kardiologické 
vyšetrenie ECHO+záťažové EKG, 
dermatologické vyšetrenie, LAB 
onco markery (vyšetrenie na 
okultné krvácanie + MUŽI PSA a 
ŽENY CA-125), MUŽI urologické 
vyšetrenie a ŽENY gynekologické 
vyšetrenie a fyzioterapeutické 
vyšetrenie.
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