
Jeden dzień. To samo miejsce. 
Wszystkie niezbędne badania

Kompleksowy
Przegląd Medyczny



Należy pamiętać, że kompleksowe badania 

diagnostyczne wykonywane systematycznie 

– nawet wtedy, gdy nie odczuwamy żadnych 

dolegliwości – zapewniają nam wewnętrzny 

spokój, a także zwiększają szansę na dalsze 

zdrowe życie. 

Dlatego też warto poświęcić nam jedną sobotę, 

by zyskać wnikliwy wgląd w stan własnego 

zdrowia.

Przegląd po: „50”„40”„30”

W dzisiejszych czasach 
inwestycja w zdrowie, to 
jedyna pewna inwestycja



Na miejscu w komfortowych warunkach, 
szybko zdiagnozujemy potencjale 
zagrożenia zdrowia.

Zapraszamy do Szpitala 
EuroMediCare we Wrocławiu



 » indywidualny opiekun pacjenta

 » nadzór merytoryczny lekarza prowadzącego

 » konsultacje specjalistyczne

 » badania endoskopowe: gastroskopia i kolonoskopia  

(w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym)

 » badania laboratoryjne w szerokim zakresie

 » badania obrazowe (RTG, USG)

 » masaż relaksacyjny

 » rezonans magnetyczny (opcja dodatkowa)

 » pobyt w pokoju, 1 lub 2-osobowym pokoju z łazienką,  

TV oraz dostępem do internetu

W naszej ofercie

ZAKRES BADAŃ USTALANY JEST INDYWIDUALNIE DLA 
KAŻDEGO PACJENTA PRZEZ LEKARZA PROWADZĄCEGO



Wykrycie różnorodnych schorzeń, a także objawów, które 

w przyszłości mogą stać się poważnym zagrożeniem, jest 

możliwe tylko dzięki regularnym i kompleksowym badaniom 

lekarskim.

Wszystkie zalecane badania zostaną przeprowadzone  

w komfortowych warunkach, a pod koniec pobytu otrzymasz 

komplet wyników.

W przypadku wykrycia ewentualnych zmian chorobowych, 

lekarz prowadzący opracuje dla Ciebie ścieżkę powrotu do 

zdrowia.

Po ukończeniu  
30 roku życia organizm  
każdego z nas wymaga 
szczególnej uwagi



Zakres badań 
Kompleksowego 
Przeglądu 
Medycznego

 » Morfologia krwi z rozmazem + OB

 » Elektrolity rozszerzone: Na, K, Mg, Ca

 » Badania biochemiczne

• AsPAT, AlAT, FA, bilirubina, amylaza, GGTP, mocznik, kreatynina, białko 

całkowite, lipidogram, kwas moczowy, glukoza

• Hormony tarczycy TSH, fT3, fT4

• Inne wg decyzji lekarza 

 » Markery nowotworowe i wirusowe (wg decyzji lekarza)

 » Badanie ogólne moczu

Badania laboratoryjne

 » Zdjęcie RTG klatki piersiowej w projekcji P-A z opisem

 » USG jamy brzusznej i miednicy mniejszej

 » USG tzw. „narządów małych”

• tarczyca

• gruczoły piersiowe lub

• gruczoł krokowy

Badania obrazowe

EKG



• Gastroskopia w znieczuleniu

• Kolonoskopia w znieczuleniu

Badania endoskopowe

• Kardiologiczna (obligatoryjnie)

• Chirurgiczna-gastroenterologiczna (obligatoryjnie)

• Laryngologiczna

• Ginekolologiczna

• Urologiczna

• Dermatologiczna

• Neurologiczna

• Dietetyczna

• Reumatologiczna

• Alergologiczna

• Pulmonologiczna

• Okulistayczna

• Fizjoterapeutyczna

Konsultacje specjalistyczne

W cenę programu wliczone są ww. badania diagnostyczne i konsultacje 
obligatoryjne oraz dwie dodatkowe konsultacje lekarskie. 

Zakres badań 
Kompleksowego 
Przeglądu 
Medycznego



EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z przychodnią
ul. Pilczyczka 144-148, 54-144 Wrocław

Kontakt do koordynatora: tel. +48 661 300 326

pp30@emc-sa.pl

www. emc-sa.pl


