Program profilaktyczny
OPINIE KLIENTÓW PAKIETU VIP

VIP SILVER

SILVER

kompleksowa ocena

stanu zdrowia w 8 godzin.

Toruń, 20.02.2020 r.

Jestem bardzo zadowolona z usług Przychodni Citomedu. Miła obsługa, kompetentni lekarze, profesjonalne podejście do pacjenta. Przemiły personel. Życzę
wszystkim pacjentom, aby tak było w każdej przychodni.

Doskonałe rozwiązanie
dla wszystkich ceniących

Pani Katarzyna Olech
Toruń 11.02.2020 r.

Serdecznie dziękuję za opiekę i sprawną organizację pobytu w Lecznicach Citomed w ramach pakietu VIP. Konstrukcja pakietu umożliwia wykonanie szeregu badań z jednym dojazdem, niewątpliwie w krótszym czasie i z pewnością w korzystnej
niż „normalnie” cenie. Na własnej skórze doświadczyłam również, że profilaktyka to
podstawa!
Polecam skorzystanie z tej usługi nie tylko nie mającym na nic czasu pracownikom, ale także ludziom żyjącym świadomie, dla których ważne jest rodzina i perspektywa wspólnego, długiego życia w dobrym zdrowiu.
Pani Anna Urbańska

swój czas i zdrowie.
KOMPLEKSOWE SPRAWDZENIE
STANU ZDROWIA

OCENA STANU ZDROWIA
W CIĄGU 8 GODZIN

tomed

Toruń 10.09.2020 r.

Chcę bardzo podziękować za możliwość jaką daje CITOMED, zrobienia kompleksowych badań w jednym miejscu, jednego dnia. Jest to ogromny komfort dla
pacjenta. Dziękuję za wspaniałą i przemiłą opiekę całemu personelowi Lecznic
Citomed w Toruniu.
Pani Katarzyna Kołpacka

WSZYSTKIE BADANIA WYKONYWANE
SĄ W JEDNYM MIEJSCU
– W LECZNICACH CITOMED

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

Toruń, 8.07.2020 r.

Program Vip gold uważam za rewelacyjny pomysł. Badania przebiegły sposobem szybkim i profesjonalnym. Na szczególne podziękowanie zasługuje pani Magda za miłą obsługę i oprowadzenie po całym obiekcie. Dziękuję bardzo

www.citomed.pl

INDYWIDUALNY OPIEKUN
PODCZAS CAŁEGO DNIA BADAŃ

Pan Andreas Schwandt

...więcej na stronie www.citomed.pl

MASZ JEDNO ŻYCIE, ZADBAJ O NIE

JESTEŚMY
JEDYNI W REGIONIE

cena: 1600 zł



PRÓBY NERKOWE:

		 • mocznik, kreatynina

BADANIA BIOCHEMICZNE:
		 • kwas moczowy, glukoza, żelazo,


WYKAZ BADAŃ

			 magnez, wapń, fosfor, sód, potas

I KONSULTACJI



OBJĘTYCH

			 oznaczenie specyficznego
			 antygenu sterczowego (PSA)

PROGRAMEM

BADANIA W ZAKŁADZIE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE:
		 jamy brzusznej, tarczycy
 BADANIE RENTGENOWSKIE
		 KLATKI PIERSIOWEJ
 U KOBIET: mammografia


VIP SILVER

BADANIA HORMONALNE:

		 • U MĘŻCZYZN: testosteron, TSH,

		 • U KOBIET: FSH, TSH


		 • test na obecność krwi utajonej

BADANIA
		 LABORATORYJNE:
		 • pełna morfologia krwi


		 • OB
• badanie moczu

DWIE KONSULTACJE
		 SPECJALISTYCZNE:


		 DLA KOBIET do wyboru:
		 okulista, kardiolog, ginekolog,

PRÓBY WĄTROBOWE:
• bilirubina

• cholesterol całkowity
• cholesterol HDL
• cholesterol LDL

			 w kale (badanie przesiewowe
			 w kierunku chorób nowotworowych
			 przewodu pokarmowego)
		 • Helicobacter pyroli
			 (badanie w kierunku choroby
			 wrzodowej żołądka i dwunastnicy)
		 • AST
		 • ALT

• trójglicerydy
		 • CRP

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



BADANIA WSTĘPNE:

		

• pomiar ciśnienia tętniczego krwi
• oznaczenie wskaźnika BMI i WHR
• EKG spoczynkowe

PODSUMOWANIE
WYNIKÓW BADAŃ
PRZEZ LEKARZA
(ZALECENIA KOŃCOWE)

