Pakiet diagnostyczny WYBIERAM ZDROWIE
Już teraz zadbaj o swoje zdrowie i zapisz się na szczegółowe badania pozwalające
określić stan Twojego organizmu. Specjaliści Oddziału Chorób Wewnętrznych,
Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w Rudnej Małej, przygotowali pakiet
badań umożliwiających kompleksowe sprawdzenie układu naczyniowo-sercowego
oraz organów wewnętrznych.
Podstawę pakietu stanowią następujące badania, przeprowadzone pod okiem specjalistów:





lekarskie,
laboratoryjne,
obrazowe,
diagnostyczne.

W ciągu przewidywanego trzydniowego pobytu na Oddziale Chorób Wewnętrznych
zaplanowaliśmy:
Szczegółową diagnostykę kardiologiczną mającą na celu ocenę funkcji układu sercowonaczyniowego, ocenę wydolności fizycznej oraz oszacowanie ryzyka zachorowania na choroby
układu krążenia na podstawie wykonanych badań (Echo serca, próba wysiłkowa, EKG, 24-godzinne
monitorowanie EKG oraz 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego).
Badania obrazowe klatki piersiowej (RTG przeglądowe klatki piersiowej) oraz brzucha (USG jamy
brzusznej).
Badania biochemiczne oceniające:
 morfologię krwi
 funkcję organów wewnętrznych (poziom glukozy, elektrolitów, mocznika, kreatyniny,
bilirubiny całkowitej, próby wątrobowe, TSH, lipidogram (CHOL, TG, LDL, LDL), badanie
ogólne moczu, GGTP, CRP, PSA (u mężczyzn).
Wykonanie powyższych badań pozwala na dokładną ocenę głównych funkcji organizmu, a w razie
stwierdzenia odchyleń od normy, na ukierunkowanie i rozszerzenie diagnostyki. Jeśli wystąpi taka
potrzeba, zapewniamy również konsultacje specjalistów pracujących w naszym szpitalu.
Cena pakietu podstawowego obejmuje konsultacje specjalistyczne, wymienione badania
laboratoryjne, obrazowe i diagnostyczne oraz trzydniowy pobyt szpitalny wraz z wyżywieniem
wynosi : 2100 zł.

Oferta rozszerzona
Tomografia serca
Nowatorskie badanie, które jest w stanie wykazać bezobjawowe występowanie miażdżycy w
tętnicach wieńcowych (ocenić zaawansowanie choroby niedokrwiennej serca).
Wskazane u osób znajdujących się w obszarze podwyższonego ryzyka z powodu obciążeń
genetycznych (choroby serca w rodzinie), bądź ze względu na czynniki obciążające (np. palenie
papierosów).
Koszt badania 800 zł.

Rozszerzona diagnostyka pulmonologiczna
Wykonanie badania spirometrycznego oraz tomografii komputerowej klatki piersiowej wysokiej
rozdzielczości. Szczególnie polecana osobom przebywającym w strefie występowania dymu
tytoniowego, okresowym uczuciem duszności.
Koszt badań 500 zł.

Badania obrazowe jamy brzusznej oraz endoskopia przewodu pokarmowego
Proponujemy je osobom m.in. z bólami brzucha, zgagą, pieczeniem w nadbrzuszu (po wykluczeniu
przyczyny kardiologicznej), cechami krwawienia z przewodu pokarmowego - koszt uzależniony jest
od zakresu badań.

