Spektrum poskytovaných a sprostredkovaných vyšetrení internou ambulanciou
III. s diagnosticko-preventívnymi vyšetreniami
1.

Kompletné interné vyšetrenia
Zahŕňa kompletné klinické vyšetrenie internistom, anamnestický rozbor zdravotných ťažkostí,
pracovnej anamnézy, orientačné neurologické, ortopedické a kožné vyšetrenie, orientačné
vyšetrenie zmyslových orgánov - zameraním na sluch a zrak, zmeranie vitálnych funkcií (pulz,
TK), zmeranie antropometrických hodnôt, vystavenie záverečnej lekárskej správy
s odporúčaniami.

2.
●
●
●
●

Biochemicko-hematologické vyšetrenie krvi a vyšetrenie moču
Vyšetrenie moču: chemicky a sediment
FW – sedimentácia erytrocytov
Hematologické vyšetrenie krvi: krvný obraz s diferenciálom
Biochemické vyšetrenie krvi: glykémia, kreatinín, kyselina močová, ALT, GMT, ALP,
cholesterol celkový, triacyglyceroly, nátrium, kálium, chloridy, vápnik, horčík, TSH, fT4
(zameranie na skríning cukrovky, dny, tukového metabolizmu, ochorení pečene, obličiek
a štítnej žľazy)
Onkomarkery CEA
Onkomarkery Ca 125 (u žien nad 40 rokov)
Onkomarkery PSA (u mužov nad 50 rokov)
Iné biochemické vyšetrenie krvi podľa požiadavky klienta alebo zváženia lekára internej amb.
● Mikrobiologické a serologické vyšetrenia (krv, moč, výtery) podľa požiadavky klienta
alebo zváženia lekára internej amb.
3.
●
●
•
•
•

Ultrazvukové vyšetrenia – sonografické vyšetrenia
USG brušných orgánov (pečeň, slezina, žlčník, žlčové cesty, podžalúdková žľaza)
USG štítnej žľazy
USG prsníkov
USG pohlavných a močových orgánov u mužov (močový mechúr, močovody, obličky, prostata)
USG pohlavných a močových orgánov u žien (močový mechúr, močovody, obličky, maternica,
vaječníky)

4. Vyšetrenia zamerané na diagnostiku kardiovaskulárneho a dýchacieho systému
● EKG 12 zvodové (pokojový záznam) s vyhodnotením lekára
● Záťažové EKG – ergometria – EKG vyšetrenie počas definovanej a reprodukovateľnej
fyzickej záťaže na bicyklovom ergometri s nepretržitou kontrolou EKG krivky,
pravidelného kontrolného merania krvného tlaku, s kompletnou EKG a tlakovou
dokumentáciou, s popisom a vyhodnotením záznamov.
● Echokardiografia - ultrazvukové vyšetrenie srdca
● RTG pľúc
● Spirometria - meranie dychovej kapacity pľúc
5.
●
●
●
●
●
●
●
●

Očné vyšetrenie
Vyhodnotenie anamnézy a fyzikálne vyšetrenie očným lekárom
Vyšetrenie zrakovej ostrosti (vízus)
Subjektívne a objektívne určenie refrakcie
Vyšetrenie farbocitu
Vyšetrenie predného segmentu oka
Zmeranie očného tlaku
Vyšetrenie očného pozadia
Podľa potreby vyšetrenie počítačovej perimetrie

6.
●
●
●
●
●
●

ORL vyšetrenie
Vyhodnotenie anamnézy a fyzikálne vyšetrenie ORL lekárom
Otoskopia – vyšetrenie zvukovodov
Laryngoskopia – vyšetrenie hrtana a hlasiviek pomocou optikou
Rinoskopia – vyšetrenie nosa inštrumentálne
Výplach ucha pri cerumene (ušná zátka)
Audiometrické vyšetrenie - meranie citlivosti sluchu

7. Kožné vyšetrenie
● Vyšetrenie kožným lekárom so zameraním zameraním na kožné ochorenia a špeciálne
vyhľadávanie prekanceróz – predrakovinových zmien
● Podľa potreby odber vzorky na histologické vyšetrenie
8. Vybrané vyšetrenia zažívacieho traktu na odhalenie zhubných ochorení
● Endoskopické vyšetrenie konečníka ( rektoskopia)
● Haemocult – vyšetrenie stolice na okultné (skryté) krvácanie (nad 45 r.) – možnosť odhalenia
polypov hrubého čreva ešte v nezhubnej fáze
9. Urologické vyšetrenie
● Vyhodnotenie anamnézy a fyzikálne vyšetrenie močových a pohlavných orgánov
● Vyšetrenie moču chemicky a sediment
● Odber krvi na onkomarkery PSA (u mužov nad 50 rokov)
● USG pohlavných a močových orgánov
● Vypracovanie záverečnej správy lekára urológie
10. Gynekologické vyšetrenie
● Vyhodnotenie anamnézy
● Kompletné gynekologické vyšetrenie vrátane kolposkopie a onkocytológie
● USG pohlavných a močových orgánov
● USG prsníkov (do 40 rokov).
● Mamografické vyšetrenie (nad 40 rokov)
11. Zabezpečenie ďalších odborných vyšetrení podľa objednávky klienta alebo odporúčania
lekára internej ambulancie: ortopedické, neurologické, fyzioterapeutické, pľúcne, RTG
vyšetrenia a pod.

