ПАКЕТ „ПРОФИЛАКТИКА”
Комплексен медицински преглед на деца и ученици до 18
години
1. Прегледи:





Педиатър (Антропометрични измервания - ръст, тегло, BMI, аускултация
на бял дроб, обследване на коремни органи, измерване на кръвно налягане,
електрокардиограма)
Офталмолог (зрителна острота, цветоусещане, вътреочно налягане)
УНГ (отоскопия, предна риноскопия, мезофарингоскопия, слух – разговорна
и шепотна реч)
Ортопед (плоскостъпие, гръбначни изкривявания)

2. Изследвания:




Кръв:

ПКК с автоматично диференциално броене
СУЕ
Кръвна захар
Урина:
Белтък, Глюкоза, Билирубин, Уробилиноген, Кетотела, Хемоглобин,
Нитрити, Левкоцити, Специфично тегло, рН

Комплексен медицински преглед на лица над 18 години
Медицински услуги в обем:

основен

разширен екстра

1. Прегледи:
Интернист –
антропометрични
измервания
(ръст, тегло, BMI)
измерване на кръвно налягане,
ЕКГ,
аускултация на бял дроб,
обследване на коремни органи







Офталмолог –
зрителна острота,







цветоусещане.
вътреочно налягане
 Невролог
–
снемане
на
неврологичен
статус
–
изследване за общо мозъчна
симптоматика;
Изследване на черепно-мозъчни
нерви;
Изследване
на
двигателна
дейност;
Изследване на рефлекси;
Изследване на сетивност;
Изследване на трофика;
Изследване на висша нервна
дейност;
При показания – изследване на
периферна нервна дейност.
 Гинеколог – снемане на общ
гинекокологичен
статус
и
вземане
на
материал
за
цитологично изследване
 Уролог – за мъжете – снемане на
общ урологичен статус
 УНГ - отоскопия, предна
риноскопия, мезофарингоскопия,
слух – разговорна и шепотна реч.
















2. Изследвания:
 Кръв:


ПКК
с
автоматично
диференциално броене





СУЕ



Кръвна захар



Общ холестерол
Липиден
профил
–
Общ
холестерол, HDL, LDL, VLDL
АСАТ, АЛАТ, ГГТ
Кръвен билирубин, креатинин
TSH, FT 4
PSA за мъже над 50 год.
(скрининг за рак на простатата)



































Урина:




Белтък, Глюкоза, Билирубин,
Уробилиноген,
Кетотела,
Хемоглобин,
Нитрити,
Левкоцити, Специфично тегло, рН
Седимент - ориентировъчен





Други:










Цитонамазка
Ехомамография – за жени над 30
год.
Мамография – за жени над 40 год.
Остеоденситометрия за жени над
40 год.
Колпоскопия
Трансвагинална ехография
Ехография на щитовидна жлеза
Ехография на коремни органи
Ехография на простатна жлеза













3. Скрининг за:


Артериална
диабет



Исхемична болест на сърцето,
инфаркт на миокарда, мозъчен
инсулт
Карцином
на
шийката
на
матката, карцином на простатна
жлеза, карцином на млечни
жлези



хипертония,

захарен












