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Komplexná 
 diagnosticko – preventívna prehliadka MUŽI  

 
 
1. Interné vyšetrenie 
 odobratie anamnézy 
 fyzikálne vyšetrenie jednotlivých orgánov  
 zmeranie krvného tlaku a pulzu 
 orientačné vyšetrenie kože, štítnej žľazy 
 výpočet hmotnostného indexu – BMI        
 
2. Laboratórny skríning  
 odber krvi zo žily a manipulácia s krvou 
 CRP         
 krvný obraz s diferenciálom leukocytov       
 glykémia, mineralogram (Na, K, Ca, Cl, Mg, P)        
 metabolizmus lipidov (celkový cholesterol, HDL, LDL, AI,TG)     
 hepatálne parametre (AST, ALT, GMT, ALP)       
 kreatinín, kyselina močová         
 AMS           
 Fe            
 chemické vyšetrenie moču a vyšetrenie močového sedimentu     
 onkomarker  PSA          
 TSH            
 Vitamín D           
 
3. EKG 
 základné 12 zvodové vyšetrenie činnosti srdca       
 
4. Ergometria 
 vyšetrenie počas fyzikálnej záťaže s  kontrolou EKG krivky     
 
5. Echokardiografické vyšetrenie. 
 sonografické vyšetrenie srdca         
 
6. Vyšetrenie artériografom 
 hodnotí stav ciev, prítomnosť a stupeň aterosklerózy, určuje riziko srdcovo-cievnych ochorení 
 
7. ABI – členkovo-ramenný index 
 zisťuje ischemickú chorobu dolných končatín a určuje riziko mozgovej mŕtvice a srdcového infarktu 
               
8. Sonografické vyšetrenie orgánov brušnej dutiny 
 vyšetrenie  pečene, žlčníka, žlčovodov, obličiek,         

pankreasu a sleziny           
 
9. Sonografické vyšetrenie štítnej žľazy        
 
10. Urologické vyšetrenie  
 odobratie anamnézy 
 palpačné vyšetrenie semenníkov 
 palpačné vyšetrenie prostaty per rectum       
 
11. Očné vyšetrenie          
vyšetrenie zrakovej ostrosti 
 vyšetrenie štrbinovou lampou 
 vyšetrenie farbocitu 
 vyšetrenie očného tlaku, očného pozadia 
 vyšetrenie korekcie    
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12. Kožné vyšetrenie 
 vyšetrenie s dôrazom  na výskyt prekanceróz a rizikových pigmentových névov    
 
13. Sigmoidoskopia 
 endoskopické vyšetrenie dolného úseku hrubého čreva      
 
14. Záverečná správa 
 záverečná lekárska správa s  nálezom a odporúčaním pre ošetrujúceho lekára   
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