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Vážení klienti,
naše preventívne programy BASIC a EXTRA sú určené pre
všetkých vás, klientky a klientov, ktorí máte záujem poznať podrobnejšie
váš aktuálny zdravotný stav.
Či už je dôvodom plánovaná zmena životného štýlu, zaradenie sa
do rôznych fitnes a redukčných programov, záujem predísť civilizačným
ochoreniam, ktoré sa vyskytli v rodine, alebo aj prvé chorobné príznaky,
z výsledkov realizovaných vyšetrení vám podá tím našich odborníkov
ucelenú informáciu o fungovaní vášho organizmu a jeho jednotlivých
orgánových skupín, ako aj relevantné medicínske odporučenia.
Pre vaše pohodlie sú všetky vyšetrenia vykonané v jeden deň, pod
jednou strechou a prebiehajú bez dlhšieho čakania. Oddýchnuť si medzi
jednotlivými vyšetreniami môžete v príjemnom prostredí našej VIP
čakárne, s wifi pripojením a občerstvením, ktoré vám, rovnako ako
sprievod do jednotlivých ambulancií, vždy zabezpečí ochotný personál.
Súčasťou všetkých programov je anamnestický rozhovor s lekárom
o zdravotných ťažkostiach klienta a vyšetrenia zamerané na včasné
odhalenie rizík spojených s výskytom civilizačných ochorení, postihnutia
kardiovaskulárneho systému a funkčného zhodnotenia kondície
pohybového aparátu. Výstupom je podrobná lekárska správa, v ktorej
sú uvedené výsledky všetkých realizovaných vyšetrení so záverom,
obsahujúcim posúdenie celkového zdravotného stavu a odporúčania na
jeho prípadné zlepšenie.
V medicínsko-diagnostickom centre Uniklinika Kardinála Korca
Prievidza vám ponúkame možnosť vybrať medzi dvoma starostlivo
zostavenými programami - základnými programami Ženy BASIC a Muži
BASIC a rozšírenými komplexnými programami Ženy EXTRA a Muži
EXTRA.

Tešíme sa na vás.
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PREVENTÍVNY PROGRAM Ženy BASIC
Tento typ programu obsahuje okrem komplexného vyšetrenia lekárom aj
USG vyšetrenia vnútorných orgánov, laboratórne vyšetrenia, základné
očné vyšetrenie, vyšetrenie pľúc (spirometria), sluchu (audiometria) ako
aj základné gynekologické vyšetrenie vrátane sonografického vyšetrenia
prsníkov a priľahlých lymfatických uzlín. Rehabilitačný balík “Relax“ je
príjemným doplnením.

Rozsah vyšetrení a výkonov
Interné vyšetrenie

Anamnéza
Fyzikálne vyšetrenie
EKG
Odber krvi na laboratórne vyšetrenia

Laboratórne vyšetrenia
a) krvi
Krvný obraz + diff.
FW - rýchlosť sedimentácie červených krviniek
Glukóza
Kyselina močová
Urea - močovina (obličkový parameter)
Kreatinín (obličkový parameter)
Bilirubín (parameter ochorenia pečenie)
ALT (parameter ochorenia pečene)
AST (parameter ochorenia pečene)
GMT (parameter ochorenia pečene)
Cholesterol (lipidové spektrum)
HDL (lipidové spektrum)
LDL (lipidové spektrum)
TGD (lipidové spektrum)
Ionogram – natrium, kalium, magnezium, chloridy
CRP
b) Vyšetrenie moču chemicky
c) Vyšetrenie stolice na OK - (skryté krvácanie v tráviacom trakte)
Očné vyšetrenie
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Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti
Určenie objektívnej refrakcie automatickým
refraktometrom
Zmeranie používaných okuliarov
Vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou
Zmeranie očného tlaku bezkontaktným tonometrom
Amslerov test
Vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom
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Spirometria

Funkčné vyšetrenie pľúc

Gynekologické vyšetrenie
Palpačné vyšetrenie
Palpačné vyšetrenie prsníkov
Vyšetrenie na onkocytológiu - cielené stery
kolposkopia
Gynekologické sonografické vyšetrenie – transvaginálnou
sondou
Zobrazovacie vyšetrenia
USG prsníkov, pazúch, lymfatických uzlín
USG brušných orgánov - pečeň, žlčník, obličky,
pankreas
Rehabilitačný balík "Relax"
Komplexné vyš. so zhodnotením rozsahu pohyblivosti
kĺbov a chrbtice
Doporučená forma elektroliečby alebo teploliečba
Záverečné lekárske zhodnotenie

Celková cena balíka 270 €
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PREVENTÍVNY PROGRAM Ženy EXTRA
Tento preventívny program je komplexný preventívny program pre ženy
rozšírený oproti programu Ženy BASIC o laboratórne vyšetrenia:
hormóny štítnej žľazy (TSH, FT3, FT4), ASLO, RF (reumatoidný faktor),
CEA (antigén rakovinového ochorenia tráviaceho traktu, HbsAg
(vyšetrenie na hepatitídu) a Helicobacter pylori (dôkaz antigénu zo
stolice súčasne s diagnostikou parazitov z tej istej vzorky). Okrem toho je
rozšírený o perimetriu (vyšetrenie periférneho videnia), sonografické
vyšetrenia žilového a tepnového systému. Rehabilitačný balík v tomto
programe je rozšírený o klasickú čiastočnú masáž a infrasaunu.

Rozsah vyšetrení a výkonov
Interné vyšetrenie

Anamnéza
Fyzikálne vyšetrenie
EKG
ABI(členkovo-brachiálny index tlaku krvi)
Odber krvi na laboratórne vyšetrenie

Laboratórne vyšetrenia
a) krvi
Krvný obraz + diff.
FW - rýchlosť sedimentácie červených krviniek
Glukóza
Kyselina močová
Urea - močovina (obličkový parameter)
Kreatinín (obličkový parameter)
Bilirubín (parameter ochorenia pečenie)
ALT (parameter ochorenia pečene)
AST (parameter ochorenia pečene)
GMT (parameter ochorenia pečene)
Cholesterol (lipidové spektrum)
HDL (lipidové spektrum)
LDL (lipidové spektrum)
TGD (lipidové spektrum)
Ionogram – natrium, kalium, magnezium, chloridy
TSH, FT3, FT4 ( hormóny štítnej žľazy)
CRP
ASLO, RF (reumatoidný faktor)
CEA
HbsAg
b) Vyšetrenie moču chemicky
c) Vyšetrenie stolice na OK - (skryté krvácanie v tráviacom trakte)
d) antigén Helicobacter pylori v stolici
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Vyšetrenie na pohlavné choroby – HIV a BWR
Očné vyšetrenie
Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti
Určenie objektívnej refrakcie automatickým
refraktometrom
Zmeranie používaných okuliarov
Vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou
Zmeranie očného tlaku bezkontaktným tonometrom
Vyšetrenie produkcie sĺz – Schirmerov test
Amslerov test
Vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom
Vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom
ORL vyšetrenie

Kompletné ORL vyšetrenie
Audiometria - funkčné vyšetrenie sluchu

Spirometria

Funkčné vyšetrenie pľúc

Gynekologické vyšetrenie
Palpačné vyšetrenie
Palpačné vyšetrenie prsníkov
Vyšetrenie na onkocytológiu - cielené stery
Kolposkopia
Gynekologické sonografické vyšetrenie – transvaginálnou
sondou
Kultivačné vyšetrenie steru z pošvy K+C
Zobrazovacie vyšetrenia
USG prsníkov, pazúch, lymfatických uzlín
USG brušných orgánov - pečeň, žlčník, obličky,
pankreas
USG karotíd
Rehabilitačný balík "Relax"
Komplexné vyš. so zhodnotením rozsahu pohyblivosti
kĺbov a chrbtice
Klasická masáž čiastočná
Doporučená forma elektroliečby alebo teploliečba
Infrasauna
Záverečné lekárske zhodnotenie
Celková cena balíka 486 €
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PREVENTÍVNY PROGRAM Muži BASIC
Tento typ programu obsahuje okrem kompletného vyšetrenia lekárom aj
USG vyšetrenia vnútorných orgánov, laboratórne vyšetrenia, základné
očné vyšetrenie, vyšetrenie pľúc (Spirometria), sluchu (Audiometria)
ako aj základné urologické vyšetrenie vrátane sonografického
vyšetrenia semenníkov a nadsemenníkov. Okrem uvedených vyšetrení
tento program obsahuje aj rehabilitačný balík “Relax“.

Rozsah vyšetrení a výkonov
Interné vyšetrenie

Anamnéza
Fyzikálne vyšetrenie
EKG
Odber krvi na laboratórne vyšetrenie

Laboratórne vyšetrenia
a) krvi
Krvný obraz + diff.
FW - rýchlosť sedimentácie červených krviniek
Glukóza
Kyselina močová
Urea - močovina (obličkový parameter)
Kreatinín (obličkový parameter)
Bilirubín (parameter ochorenia pečenie)
ALT (parameter ochorenia pečene)
AST (parameter ochorenia pečene)
GMT (parameter ochorenia pečene)
Cholesterol (lipidové spektrum)
HDL (lipidové spektrum)
LDL (lipidové spektrum)
TGD (lipidové spektrum)
Ionogram – natrium, kalium, magnezium, chloridy
CRP
b) Vyšetrenie moču chemicky
c) Vyšetrenie stolice na OK - (skryté krvácanie v tráviacom trakte)
Očné vyšetrenie
Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti
Určenie objektívnej refrakcie automatickým
refraktometrom
Zmeranie používaných okuliarov
Vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou
Zmeranie očného tlaku bezkontaktným tonometrom
Amslerov test
Vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom
Spirometria
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Urologické vyšetrenie Anamnéza
Fyzikálne vyšetrenie vrátane digitálneho rektálného vyš.
Vyšetrenie moču chemicky a mikroskopicky
USG semenníkov
TRUS - USG vyšetrenie prostaty
Zobrazovacie vyšetrenia
USG brušných orgánov - pečeň, žlčník, obličky,
pankreas
Rehabilitačný balík "Relax"
Komplexné vyš. so zhodnotením rozsahu pohyblivosti
kĺbov a chrbtice
Doporučená forma elektroliečby alebo teploliečba
Záverečné lekárske zhodnotenie

Celková cena balíka 285 €
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PREVENTÍVNY PROGRAM Muži EXTRA
Tento preventívny program je komplexný preventívny program pre
mužov rozšírený oproti programu Muži BASIC o nasledovné
laboratórne vyšetrenia:
CEA (antigén rakovinového ochorenia tráviaceho traktu), vyšetrenie
krvnej skupiny, HbsAg (vyšetrenie na hepatitídu), Helicobacter pylori
(dôkaz antigénu zo stolice súčasne s diagnostikou parazitov z tej istej
vzorky), PSA (antigén rakovinového ochorenia prostaty), vyšetrenie na
HIV, chlamýdie, BWR. Okrem toho je rozšírený o perimetriu (vyšetrenie
periférneho videnia), sonografické vyšetrenia žilového a tepnového
systému. Rehabilitačný balík v tomto programe je rozšírený o klasickú

čiastočnú masáž a infrasaunu.

Rozsah vyšetrení a výkonov
Interné vyšetrenie

Anamnéza
Fyzikálne vyšetrenie
EKG
ABI(členkovo-brachiálny index tlaku krvi)
Odber krvi na laboratórne vyšetrenie

Laboratórne vyšetrenia
a) krvi
Krvný obraz + diff.
FW - rýchlosť sedimentácie červených krviniek
Glukóza
Kyselina močová
Urea - močovina (obličkový parameter)
Kreatinín (obličkový parameter)
Bilirubín (parameter ochorenia pečenie)
ALT (parameter ochorenia pečene)
AST (parameter ochorenia pečene)
GMT (parameter ochorenia pečene)
Cholesterol (lipidové spektrum)
HDL (lipidové spektrum)
LDL (lipidové spektrum)
TGD (lipidové spektrum)
Ionogram – natrium, kalium, magnezium, chloridy
TSH, FT3, FT4 ( hormóny štítnej žľazy)
CRP
ASLO, RF (reumatoidný faktor)
CEA
PSA
HbsAg
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b) Vyšetrenie moču chemicky
c) Vyšetrenie stolice na OK - (skryté krvácanie v tráviacom trakte)
d) Antigén Helicobacter pylori v stolici
Vyšetrenie na pohlavné choroby – HIV a BWR
Očné vyšetrenie

Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti
Určenie objektívnej refrakcie automatickým
refraktometrom
Zmeranie používaných okuliarov
Vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou
Zmeranie očného tlaku bezkontaktným tonometrom
Vyšetrenie produkcie sĺz – Schirmerov test
Amslerov test
Vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom
Vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom

ORL vyšetrenie

Kompletné ORL vyšetrenie
Audiometria - funkčné vyšetrenie sluchu

Spirometria

Funkčné vyšetrenie pľúc

Urologické vyšetrenie Anamnéza
Fyzikálne vyšetrenie vrátane digitálneho rektálného vyš.
Vyšetrenie moču chemicky a mikroskopicky
USG semenníkov
TRUS - USG vyšetrenie prostaty
Zobrazovacie vyšetrenia
USG brušných orgánov - pečeň, žlčník, obličky,
pankreas
USG karotíd
Rehabilitačný balík "Relax"
Komplexné vyš. so zhodnotením rozsahu pohyblivosti
kĺbov a chrbtice
Klasická masáž čiastočná
Doporučená forma elektroliečby alebo teploliečba
Infrasauna
Záverečné lekárske zhodnotenie
Celková cena balíka 493 €
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Pri všetkých typoch našich preventívnych programov si klient môže
zvoliť po porade s lekárom ďalšie vyšetrenia:
Fakultatívne doplnkové vyšetrenia
Vyšetrenie krvnej skupiny
Ergometria - záťažové EKG
ECHO
RTG pľúc
Denzitometria
Kostný metabolizmus (Ca, P, ALP, Vit. D)
Ostatné laboratórne vyšetrenia podľa cenníka
Ostatné RTG a USG vyšetrenia podľa cenníka
Možnosti úhrady nadštandardných preventívnych programov:
- v hotovosti
- platobnou kartou
- na faktúru
- poukážkami.
Prijímané druhy poukážok:
 Darčekový kupón Cadhoc, Relax kupón Cadhoc, Zdravotný kupón Medical –
od spoločnosti Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
 Vital Pass, Universal Pass, Flexi Pass - od spoločnosti Sodexo Pass SR, s.r.o.
 Benefitová poukážka – od spoločnosti Benefit Management s.r.o.
Zľavy:
Medicínsko, diagnostické a liečebné centrum Uniklinika poskytuje pre
nadštandardné preventívne programy zľavy, ak má o prehliadky záujem
zamestnávateľ pre 5 a viac svojich zamestnancov môže ich získať so zľavou 5 %.
Pozn.: Zľavu je možné uplatniť pri platbe v hotovosti, platobnou kartou alebo na faktúru.
Zľavy nie je možné uplatniť v prípade platby poukážkami, ani kombinovať s inými zľavami.

Cenník schválil:
Účinnosť od : 01.07.2017

.......................................................
Ing. Miloš Mladý, MBA
Riaditeľ Unikliniky kardinála Korca

V Prievidzi, 23.06.2017
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