Prví a najlepší

KOMPLEXNÁ PREHLIADKA

PROGRAM ZDRAVOTNÉHO SKRÍNINGU
Špecializovaný tím pre pacientov s podozrením
na ochorenie (rýchle vystopovanie)
Odborné konzultácie s najlepšími lekármi
Špecializované centrum remodelácie tela
Prostredie optimalizované na skríning

Váš zdravotnícky partner pre dlhý život v zdraví

Základné zdravotné skríngy a
vyšetrenia
Hlavný a základný program komplexnej
prehliadky

Obsah vyšetrenia
Lekárske
Vyšetrenie
formou
rozhovoru
Krvný tlak
Telesné
miery
Krv

História príjmu liekov, dotazník a konzultácie
o zdravotnom stave
Systolický KT, diastolický KT
Telesná výška, váha, kompozícia
Anémia, metabolizmus (glukóza, tuky, elektrolyty,
vitamín D)
Funkcia (pečeň, obličky, štítna žľaza)

Test krvného séra (HIV, syfilis, reumatizmus, hepatitída typu
B, C), nádorové markery (pečeň, pankreas, hrubé črevo,
pľúca (muži), prostata (muži), vaječníky (ženy), prsia (ženy))

Rozbor moču

Glukóza, proteíny, erytrocyty, leukocyty

Stolica

Okultné krvácanie v stolici, parazity

Zubná
prehliadka

Zubný kaz, ochorenie ďasien, oklúzia

Oči

Ostrosť zraku, očný tlak, očné pozadie

Test sluchu

Audiometria pomocou čistého tónu (len nad 50
rokov)

Srdcová funkcia

Elektrokardiogram (EKG)

Pľúca

Test kapacity pľúc

Röntgen
hrudníka

Pľúcne a bronchiálne ochorenia

Mamografia

Rakovina prsníka, iné ochorenia prsníka (len nad 30

Abdominálna
ultrasonografia

Pečeň, žlčník, pankreas, oblička, ochorenia sleziny

Gynekológia

Vyšetrenie, cytológia na tekutej báze
pri vyšetrení kŕčka maternice (test Thin Prep)

* Brucho

Gastroskopia (V prípade vyšetrenia endoskopom s miernym

rokov)

sedatívom je nutné objednať sa vopred. Pacienti musia prísť
v sprievode blízkej osoby. Nesmú šoférovať. Účtuje
sa dodatočný poplatok 100 000 kórejských wonov.)

Výživa

V prípade potreby konzultácie po posúdení
stravovacích návykov

Poradenstvo
po vyšetrení

Konzultácie so špecialistom (osobne alebo telefonicky)
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Premium
Kompletný súbor vyšetrení na včasnú
detekciu vážnych ochorení

Obsah vyšetrenia
Muž

+ Základné zdravotné skríningy a vyšetrenia
Kompletný test štítnej žľazy (krv)
Mužský hormón (krv)
Arteriálna tuhosť a test stenózy (členkovo branchiálny
index (ABI))
Minerálna hustota kostí
Ultrazvuk štítnej žľazy
Ultrazvuk prostaty
CT hodnoty vápnika v koronárnych artériách
Celotelový sken telesného tuku
Brušné CTㆍpanvové CT
Kolonoskopia (endoskopia s miernym sedatívom)
Biologický vek

Žena

+ Základné

zdravotné skríningy a vyšetrenia

Kompletný test štítnej žľazy (krv)
Ženský hormón (krv)
Arteriálna tuhosť a test stenózy (členkovo branchiálny
index (ABI))
Minerálna hustota kostí
Ultrazvuk štítnej žľazy
Ultrazvuk prsníkov
Ultrazvuk panvy
CT hodnoty vápnika v koronárnych artériách
Celotelový sken telesného tuku
Brušné CTㆍpanvové CT
Kolonoskopia (endoskopia s miernym sedatívom)
HPV (ľudský papilomavírus)
Biologický vek
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Platinum
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Program najvyššej triedy s najmodernejšími
zdravotníckymi prístrojmi, ako MRI, PET-CT.

Obsah vyšetrenia
VIP

+ Premium
Kompletný test cukrovky (krv)
Záťažový test (bežecký trenažér)
Echokardiografia
Ultrazvuk krčnej tepny
MRI + MRA mozgu

Platinum VIP

+ VIP (okrem abdominálneho a panvového CT/
okrem záťažového testu (bežecký trenažér): v deň
konzultácie po vyšetreniach)

PET-CT

Balík Family
Balík Family
Premium

Premium (M, Ž) pre 2 osoby +
Základný skríning zdravia a základné vyšetrenia (M, Ž) pre 2 osoby

Balík Family
Platinum

Platinum VIP (M,Ž) pre 2 osoby +
Základný skríning zdravia a základné vyšetrenia (M, Ž) pre 2 osoby

Voliteľné vyšetrenia

K základnému skríningu zdravia je možné
pridať nasledujúce voliteľné vyšetrenia.

Časti tela

Obsah vyšetrenia

Štítna žľaza

Ultrazvuk štítnej žľazy

Hustota kostí
Viscerálny tuk

Hustota kostí

Prsník

Ultrazvuk prsníkov

Panva

Ultrazvuk panvy

Krček maternice

HPV (ľudský papilomavírus)

Prostata

Ultrazvuk prostaty

Pľúca

Nízka dávka CT hrudníka

Ruky a nohy

Arteriálna tuhosť a test stenózy (členkovo branchiálny
index (ABI))

Krčná tepna

Ultrazvuk krčnej tepny

Srdce –
koronárna artéria

Záťažový test (bežecký pás)

Tuk (brucho) – CT

Echokardiografia
CT hodnoty vápnika v koronárnych artériách
Koronárna CT angiografia

Brucho

Brušné CTㆍpanvové CT

Pečeň

Fibróza pečeneㆍSken tuku

Hrubé črevo

Kolonoskopia (V prípade endoskopie s miernym
sedatívom sa účtuje dodatočný poplatok 100 000
kórejských wonov.)

Mozog

MRI + MRA mozgu

Celé telo

PET-CT
Celotelové MRI
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Špecializované balíky

Programy podrobného zdravotného skríningu,
zamerané na konkrétne časti tela
(na precízne vyšetrenie orgánov).

Obsah vyšetrenia
Tráviaca
sústava

+ Základné skríningy zdravia a vyšetrenia
Kolonoskopia (endoskopia s miernym sedatívom)
Brušné CTㆍPanvové CT
Fibróza pečeneㆍSken tuku

Dýchacia
sústava

+ Základné skríningy zdravia a vyšetrenia
Markery pľúcnych nádorov (krv)
Nízka dávka CT hrudníka

Obehová
sústava

+ Základné skríningy zdravia a vyšetrenia

(Hypertenzia)

Kompletný kardio test (krv)

System

Konzultácie o výžive (v deň konzultácií po vyšetreniach)
Arteriálna tuhosť a test stenózy (členkovo
branchiálny index (ABI))
Záťažový test (bežecký trenažér)
Ultrazvuk krčnej tepny
Echokardiografia
Koronárna CT angiografia
+ Základné skríningy zdravia a vyšetrenia
Mozog (príhoda) Ultrazvuk krčnej tepny
*Pre vyšetrenie
demencie kontaktujte
Severance Hospital

Chrbtica - krčná
chrbtica

MRI + MRA mozgu
+ Základné skríningy zdravia a vyšetrenia
Röntgen krčnej chrbtice (frontálny, laterálny
a kosý obraz)
MRI chrbtice

- lumbálna
chrbtica

Detekcia
rakoviny
pre celé telo

+ Základné skríningy zdravia a vyšetrenia
Röntgen lumbálnej chrbtice (frontálny, laterálny
a kosý obraz)
+ Základné skríningy zdravia a vyšetrenia
PET-CT
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Obsah vyšetrenia
Gynekológia

+ Základné skríningy zdravia a vyšetrenia
HPV (ľudský papilomavírus)
Ženský hormón
Hustota kostí
Ultrazvuk štítnej žľazy
Ultrazvuk panvy
Ultrazvuk prsníkov

Obezitaㆍ

Hyperlipidemia

+ Základné skríningy zdravia a vyšetrenia
Konzultácie o výžive (v deň konzultácií po
vyšetreniach)
Tuk (brucho) CT
Kompletný test lipidov (krv)
Ultrazvuk krčnej tepny
Arteriálna tuhosť a test stenózy (členkovo
branchiálny index (ABI))
CT hodnoty vápnika v koronárnych artériách

Cukrovka

+ Základné skríningy zdravia a vyšetrenia
Kompletný test cukrovky (krv)
Ultrazvuk krčnej tepny

Osteoporóza

+ Základné skríningy zdravia a vyšetrenia
Hustota kostí
Marker metabolizmu kostí (krv)

Alergie
Imunita

+ Základné skríningy zdravia a vyšetrenia
Kompletný test alergií a imunity (krv)

~~

~
~
~
~
~
~

Remodelácia tela
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Cvičebný program na predpis,
ktorý zlepšuje rovnováhu tela a ktorý je
v Kórei prvým vyšetrením pri remodelácii tela.

Obsah vyšetrenia
Remodelácia
tela

Telesné miery (krvný tlak, telesná kompozícia)
3D celotelový sken
Test flexibility
Analýza chrbtice a držania tela
Test svalovej sily
Test lumbálnej/hrudnej flexie a extenzie
Analýza chôdze
Test rovnováhy
Test sily dychu
Poradenstvo (prvé lekárske vyšetrenie + 2 nasledujúce)
Test kardiopulmonálneho cvičenia: bežecký trenažér

Možnosti

Test kardiopulmonálneho cvičenia: bicykel
3D celotelový sken

Balík
pre chrbticu

Analýza chrbtice a držania tela
Test lumbálnej/hrudnej flexie a extenzie
Analýza chôdze
Poradenstvo (prvé lekárske vyšetrenie + 2 nasledujúce)

Skríning zdravia u adolescentov
Obsah vyšetrenia
Typ A

Krvný tlak
Telesná kompozícia
Metabolizmus (glukóza, lipidy), funkcia (pečeň, obličky,
štítna žľaza)
Iné vyšetrenia (hepatitída A, B, C), rubeola (ženy)
Ostrosť sluchu
Elektrokardiogram
Röntgen hrudníka

Typ B

+ kategórie vyšetrení typu A

Gastroskopia (V prípade endoskopie s miernym sedatívom

je nutné objednať sa vopred. Pacienti musia prísť v sprievode
zákonného zástupcu. Nesmú šoférovať. Účtuje sa dodatočný
poplatok 100 000 kórejských wonov.)

Ultrazvuk brucha

Predmanželský
skríning zdravia
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Obsah vyšetrenia
Muži

Lekárske vyšetrenie rozhovorom
Krvný tlak
Telesná kompozícia
Rozbor moču
Stolica
Metabolizmus (glukóza, lipidy, elektrolyty)
Funkcia (pečeň, obličky, štítna žľaza)
Markery nádorov (pečeň, pankreas, hrubé črevo,
prostata (muži), vaječníky (ženy))

Ostatné vyšetrenia (krvná skupina (v prípade nového
pacienta), hepatitída A, B, C)

Protilátky hepatitídy A
Röntgen hrude
Elektrokardiogram
Funkcia pľúc
Gastroskopia (V prípade endoskopie s miernym sedatívom
je nutné objednať sa vopred. Pacienti musia prísť v sprievode
blízkej osoby. Nesmú šoférovať. Účtuje sa dodatočný
poplatok vo výške 100 000 kórejských wonov.)

Ultrazvuk brucha
Ženy

+ vyšetrenia predmanželského skríningu zdravia
muža
Cytológia na tekutej báze pri vyšetrení kŕčka
maternice (Thin Prep)
Protilátky rubeoly
Mamografia (len nad 30 rokov)
Ultrazvuk panvy

* Konkrétne testy alebo vyšetrenia, ako napríklad ultrazvuk štítnej žľazy, ultrazvuk prsníkov, test
na HPV (ľudský papilomavírus je významným rizikovým faktorom rakoviny kŕčka maternice),
je možné pridať na želanie pacientov.

