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Program profilaktyki zdrowotnej dla kobiet  
 
Harmonogram dnia: 

8.30 – 9.00 – rejestracja u Opiekuna Pacjenta 

9.00 – badania laboratoryjne krwi 

09.30 - śniadanie w pokoju 

10.00 – badanie EKG 

10.30 - echokardiografia 

11.00 - konsultacja ginekologiczna z badaniem cytologicznym i USG ginekologicznym  

12.30 – 14.00 - konsultacja internistyczna wstępna obejmująca:  
wywiad medyczny, badanie fizykalne, wykonanie testu przesiewowego w kierunku bezdechu sennego 
- Test Epworth, wykonanie Testu przesiewowego w kierunku depresji - skala Becka, pomiar ciśnienia 
tętniczego, obwodu pasa, bioder, wskaźnika WHR - globalna ocena ryzyka sercowo-naczyniowego 
(skala SCORE).                                

13 - 13.30 - odpoczynek i obiad w pokoju 

15.00 - badanie  rentgenowskie klatki piersiowej 

16.00 – przegląd stomatologiczny 

17.00 – badanie USG jamy brzusznej, tarczycy 

17.30 – kolacja w pokoju 

18.00 – 19.00 badanie USG piersi  

Program zakończony jest konsultacją internistyczną podsumowującą, która odbędzie się w innym dniu 
w umówionym terminie i obejmuje: interpretację wyników wszystkich wykonanych badań wraz z 
raportem końcowym, indywidualne zalecenia dotyczące prowadzonego stylu życia i sposobu 
odżywiania, prowadzonej aktywności fizycznej, stosowania suplementów diety oraz omówienie zasad 
dotyczących zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.  

 
 
 
 
 
 



 

Szpital św. Wojciecha  

Wielkopolskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo -akcyjna 

ul. B. Krzywoustego 114, 61-144 Poznań 
tel. 61 62 33 111 
email: sekretariat@szpitalswwojciecha.pl 
www.szpitalswwojciecha.pl 

 

D 39, edycja nr 1 z dnia: 21.11.2016, obowiązuje od 21.11.2016 
 

NIP: 7822550546           

REGON: 302139276 

KRS: 0000424513 

Kapitał podstawowy 151tysięcy złotych 

 

Program profilaktyki zdrowotnej dla mężczyzn 
 
Harmonogram dnia: 

8.30 – 9.00 – rejestracja u Opiekuna Pacjenta 

9.00 – badania laboratoryjne krwi 

09.30 -  śniadanie w pokoju 

10.00 – badanie EKG 

10.30 - echokardiografia 

11.00 – 12.00 konsultacja urologiczna  

12.30 – 14.00 - konsultacja internistyczna wstępna, obejmująca:  
wywiad medyczny, badanie fizykalne, wykonanie testu przesiewowego w kierunku bezdechu sennego 
- Test Epworth, wykonanie Testu przesiewowego w kierunku depresji - skala Becka, pomiar ciśnienia 
tętniczego, obwodu pasa, bioder, wskaźnika WHR - globalna ocena ryzyka sercowo-naczyniowego 
(skala SCORE).                                

13 - 13.30 - Odpoczynek i obiad w pokoju 

14.30 - Badanie  rentgenowskie klatki piersiowej 

15 – 16.00 - Przegląd stomatologiczny 

16.00 – 17.00 - USG jamy brzusznej, tarczycy 
 

Program zakończony jest konsultacją internistyczną podsumowującą, która odbędzie się w innym dniu 
w umówionym terminie i obejmuje: interpretację wyników wszystkich wykonanych badań wraz z 
raportem końcowym, indywidualne zalecenia dotyczące prowadzonego stylu życia i sposobu 
odżywiania, prowadzonej aktywności fizycznej, stosowania suplementów diety oraz omówienie zasad 
dotyczących zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.  
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Jak umówić się na przegląd stanu zdrowia? 

 
W celu wykonania kompleksowych badań  należy skontaktować się z Opiekunem Pacjenta tel.: 
616233449; 609860736; 609861240, który zaproponuje dogodny termin realizacji wybranego pakietu 
profilaktyki zdrowotnej. Opiekun Pacjenta będzie obecny podczas Pana pobytu w Szpitalu Św. 
Wojciecha i osobiście pokieruje na wyznaczone badania i konsultacje.  
Dla Twojej wygody i bezpieczeństwa, na czas badań przydzielimy Ci komfortowo wyposażony pokój z 
łazienką w naszym szpitalu oraz opiekę  pielęgniarską. 
 

Jak należy przygotować się do Przeglądu stanu zdrowia? 
 
W dniu przybycia do szpitala należy być na czczo, tzn. nie należy spożywać żadnych posiłków, natomiast 
zaleca się wypicie szklanki wody.  
Prosimy o zabranie ze sobą do szpitala: 

 wygodnego ubrania, obuwia na zmianę 
 próbki moczu (pobranego rano, po przerwie nocnej) 
 dokumentacji medycznej będącej w posiadaniu pacjenta (zdjęcia RTG, wyniki badań USG, KT, 

karty  informacyjne leczenia szpitalnego) 
 próbki kału, sposób przygotowania: 

 do badania należy pobrać próbkę kału wielkości orzecha laskowego do specj alnego, 
jednorazowego pojemnika, który można kupić w aptece.  

 należy przygotować 3 próbki kału pobrane z różnych dni (pobrane próbki przechowywać 
w lodówce) 

 w celu ułatwienia wypróżnienia nie należy stosować leków zmiękczających stolec np. 
czopków, leków przeczyszczających. 

 48 h przed badaniem nie należy spożywać alkoholu i  aspiryny, gdyż mogą spowodować 
podrażnienie przewodu pokarmowego. 

 

 


