Program profilaktyczny

OPINIE KLIENTÓW PAKIETU VIP GOLD

VIP GOLD
kompleksowa ocena

Toruń, 7.07.2020 r.

stanu zdrowia w 8 godzin.

Zdecydowałam się na pakiet, aby szybko przeprowadzić badania, które
wydawały mi się konieczne. Polecam badania w tym miejscu. Od początku dnia, przemiła obsługa, miejsce parkingowe, brak kolejek. P. Magda na
wszystkie badania prowadzi pacjenta, osobny gabinet, w którym można
poczekać na kolejne badania, przyjemnie i miło….! Będę polecała znajomym oraz rodzinie. Dziękuję.
Pani Estera Wróblewska
Toruń, 5.03.2020 r.

Nareszcie! Znalazłem zespół, który profesjonalnie zajął się moim zdrowiem.
Dziękuję i gratuluję! Bardzo miło spędzony czas, jeżeli można tak powiedzieć
o przechodzeniu z jednego do drugiego gabinetu lekarskiego. Wykonanie
kompleksowych badań w jeden dzień? – Tutaj to możliwe. Jeszcze raz dziękuję całemu Zespołowi. Polecam gorąco wszystkim!
Pan Waldemar Olszewski

Doskonałe rozwiązanie
dla wszystkich ceniących
swój czas i zdrowie.
KOMPLEKSOWE SPRAWDZENIE
STANU ZDROWIA

OCENA STANU ZDROWIA

tomed

W CIĄGU 8 GODZIN

Toruń 10.03.2020 r.

Idąc na badania byłam przerażona, dawno nie korzystałam i nie robiłam sobie badań, ale gdy poznałam Panią Magdę strach minął. Badania
i konsultacje przebiegają szybko i sprawnie. Dziękuję Pani Magdzie, że pacjent nie jest pozostawiony sam sobie, to ważne. Dziękuję również wszystkim
specjalistom i pracownikom. Do dyspozycji jest również gabinet, w którym
oczekuje się na dalsze badania. Wszystko na najwyższym poziomie! Z czystym sercem mogę polecić Citomed.

www.citomed.pl
WSZYSTKIE BADANIA WYKONYWANE
SĄ W JEDNYM MIEJSCU
– W LECZNICACH CITOMED

Pani Marta Gizela
Toruń 5.12.2019 r.

Absolutny profesjonalizmy w każdym calu, od podejścia do pacjenta po
trafne diagnozy, a to wszystko wynikiem tylko jednodniowego pobytu w klinice. Szczerze mówiąc ciężko znaleźć tak kompleksową usługę w Naszych
okolicach, a klinika Citomed idealnie wypełnia tą lukę.
Bardzo dziękuję całemu zespołowi lekarzy za bardzo miła atmosferę
i chęcią dzielenia się informacjami o moim stanie zdrowia. Bardzo również
dziękuję Pani Magdzie, za serdeczną atmosferę i przyjacielską opiekę, dzięki
Pani ten dzień wizyt lekarskich przebiegł bardzo relaksująco. Dziękuję

Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
695 663 606

INDYWIDUALNY OPIEKUN
PODCZAS CAŁEGO DNIA BADAŃ

MASZ JEDNO ŻYCIE, ZADBAJ O NIE

Pan Mariusz Piórkowski

...więcej na stronie www.citomed.pl

JESTEŚMY
JEDYNI W REGIONIE

cena: 3200 zł

WYKAZ BADAŃ
I KONSULTACJI
OBJĘTYCH
PROGRAMEM

VIP GOLD

 BADANIA

		 ULTRASONOGRAFICZNE:

jamy brzusznej, tarczycy
		 • u mężczyzn: USG jąder
		
przy wizycie urologicznej
		 • u kobiet: USG piersi
			 tylko przy badaniu ginekologicznym

 BADANIE RENTGENOWSKIE

		 KLATKI PIERSIOWEJ
 DENSYTOMETRIA
		 Z SZYJKI KOŚCI UDOWEJ
 U KOBIET: mammografia po 45 r.ż.

 BADANIA

		 LABORATORYJNE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
			

pełna morfologia krwi z rozmazem
płytki krwi
MCV
MCHC
MCH
OB
badanie moczu
pełen lipidogram
określenie poziomu witaminy 25-OH D3
hormony tarczycy
FT 3 i FT4 , antyTPO

 KONSULTACJE

 BADANIA WSTĘPNE
		 • pomiarem ciśnienia tętniczego krwi
		 • oznaczeniem wskaźnika BMI
		 • oznaczeniem wskaźnika WHR

 BADANIA BIOCHEMICZNE:
		 • kwas moczowy, glukoza, żelazo,
			 magnez, wapń, fosfor, sód,
			 potas, chlorki

 BADANIA HORMONALNE:
		 • u mężczyzn: testosteron, TSH,

			 oznaczenie specyficznego antygenu
			 sterczowego (PSA)
		 • u kobiet: FSH, LH, estradiol,
			 progesteron, TSH

• bilirubina, AspAT, AlAT
		 • test immunochromatograficzne
			 na obecność krwi utajonej w kale
			 (badanie przesiewowe w kierunku
			 chorób nowotworowych przewodu
			 pokarmowego)
		 • przeciwciała IgG Helicobacter pyroli
			 (badanie w kierunku choroby
			 wrzodowej żołądka i dwunastnicy)
		 • GGTP (diagnostyka chorób wątroby)
		 • amylaza we krwi (badanie trzustki)

DLA MĘŻCZYZN:
okulista,
kardiolog,
urolog,
jedna do wyboru:
dermatolog,
laryngolog,
alergolog,
endokrynolog,
rehabilitacja.

DLA KOBIET:
okulista,
kardiolog,
ginekolog,
jedna do wyboru:
dermatolog,
laryngolog,
alergolog,
endokrynolog,
rehabilitacja.

		 WRAZ Z:

		 • mocznik, kreatynina

 PRÓBY WĄTROBOWE:

		 SPECJALISTYCZNE:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

 PRÓBY NERKOWE:

 ANGIO MR GŁOWY
 TEST WYSIŁKOWY EKG
 BADANIE

		 ECHOKARDIOGRAFICZNE
		 Z KOLOROWYM
		 DOPPLEREM

		 (ocena naczyń mózgowych).
		
		
		
		
		
		
		
		

To nowoczesne, nieinwazyjne
badanie obrazujące przepływ krwi
w naczyniach mózgowych przede
wszystkim pod kątem ich drożności.
Badanie pozwala na uwidocznienie
tętniaków, naczyniaków żylnych
i innych anomalii, które mogą być
przyczyną np. częstych bóli głowy.

 PODSUMOWANIE

		 WYNIKÓW BADAŃ
		 PRZEZ LEKARZA
		 (ZALECENIA KOŃCOWE)

