ŽENSKI
PREVENTIVNI PREGLED
Za vse ženske, ki ste se odločile, da je zdaj čas za vas in
želite preveriti vaše »žensko« zdravje.

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED

Uživajmo življenje zdravi!

ŽENSKI PREVENTIVNI PREGLED
Ženska je močna, samostojna, ambiciozna … ljubeča, nežna … zmore veliko. Žensko telo daje
življenje in ima posebne zakonitosti in potrebe. Ne pozabite nanj!
Oblikovali smo poseben, vsem ženskam namenjen preventivni pregled, ki vključuje ključne
zdravstvene preglede, s katerimi lahko preverite svoje »žensko« zdravje:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ginekološki pregled,
ginekološki ultrazvok,
PAP test s citologijo,
ultrazvok dojk,
laboratorijske preiskave (hemogram, sedimentacija, protrombinski čas (test
strjevanja krvi), lipidogram, hepatogram, elektroliti, proteini, albumini, retenti,
amilaza, lipaza, glukoza, železo, pregled urina, LDH, CK, TSH),
ultrazvočni pregled trebušnih organov,
EKG,
spirometrija,
pregled pri specialistu internistu z mnenjem.

Ženski preventivni pregled je namenjen ženskam,
• ki se odločate za družino in se želite prepričati, da je vaše telo zdravo in pripravljeno na nosečnost,
• ki imate v družini obolele na rodilih in/ali dojkah,
• ki želite več kot zgolj ginekološki pregled,
• ki želite v kratkem času in na enem mestu preveriti vaše zdravje.
Ženski preventivni pregled boste opravili na enem mestu v naši enoti v Ljubljani in traja približno
4 ure. Namenite jih svojemu zdravju! Na pregled pridite tešči. Vmes je odmor za kosilo, ki
je vključeno v ceno.
Na kratko o programu
Z ginekološkim pregledom z ultrazvokom in s PAP analizo na enostaven način preverimo morebitne
spremembe na materničnem vratu, v nožnici, jajčnikih in maternici, vključno prisotnost virusa HPV.
Z ultrazvokom dojk ugotavljamo morebitne rakave in druge spremembe v tkivu dojk ter pogledamo
pazdušne bezgavke. Z obširnimi laboratorijskimi analizami opredelimo celotno krvno sliko, delovanje
jeter, ledvic, trebušne slinavke in ščitnice ter ocenimo elektrolitsko ravnotežje, koncentracijo železa,
glukoze in holesterola v krvi. Trebušne organe (jetra, žolčnik, trebušno slinavko, vranico, ledvice, velike
trebušne žile, sečila, rodila) temeljito pregledamo z ultrazvokom, srčni ritem in delovanje srčne mišice
pa preverimo z EKG-jem. S spirometrijo merimo pljučne volumne in naredimo oceno pljučne funkcije, ki
omogoča ločevanje simptomov pljučnih ali srčnih
bolezni. Skupaj s specialistom internistom se boste
temeljito pogovorili o vašem zdravstvenem stanju.

CENA:
Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z ZDDV-1 oproščene
plačila DDV, zato DDV ni obračunan.
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