Jakie badania pomagają
chronić zdrowie i życie?
P O R A D N I K

Profilaktyczne badania krwi, które wykryją niedobory,
infekcje oraz zagrożenie poważnymi chorobami

Pamiętaj, że regularne badania profilaktyczne, dostosowane do
Twojego wieku, płci, trybu życia pomogą Ci cieszyć się dobrym
stanem zdrowia i długim życiem. Pozwól nam zadbać o Ciebie!
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Badania profilaktyczne dla
seniorów, które pomogą cieszyć
się długim życiem

Natura jest nieubłagana i w pewnym wieku mogą pojawić się lub
nasilić pewne dolegliwości oraz powszechnie występujące choroby
cywilizacyjne. Cukrzyca, choroby układu krążenia, miażdżyca, nowotwory, choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby wątroby czy
układu moczowego to schorzenia, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę u osób starszych. Aby się przed nimi uchronić, należy
pamiętać o regularnych badaniach profilaktycznych.
Profilaktyka prozdrowotna jako pomoc w zapobieganiu chorobom
Często sami przyspieszamy rozwój niektórych
chorób poprzez: unikanie ruchu, nieprawidłowe
odżywianie, palenie papierosów czy nadużywanie
alkoholu. Obserwujemy też pozytywne zjawisko –
coraz więcej osób jest świadomych swego ciała
i zachodzących w nim zmian, a co za tym idzie,
wybiera zdrowy styl życia.
Nie dziwią już dziś grupy aktywnych seniorów uprawiających nordic walking, jogę czy jeżdżących na
rowerach górskich. Możemy żyć dłużej wtedy, gdy
zaczniemy zażywać większej dawki ruchu i będziemy się prawidłowo odżywiać. Osteoporoza, choroby układu krążenia, cukrzyca stanowią mniejsze
zagrożenie wtedy, gdy jesteśmy aktywni ruchowo.
Jakie badania profilaktyczne dla seniora?
Warto zrobić bilans własnego zdrowia i zastanowić
się nad tym, czy my sami robimy wszystko, by czuć
się dobrze i żyć długo, czy też ograniczamy się do
łykania leków i suplementów diety, wierząc, że one
załatwią za nas sprawę. Niestety, nie załatwią i dlatego sami musimy postarać się o to, by zadbać
o swoje zdrowie i samopoczucie. Podstawą profilaktyki jest regularna kontrola swojego organizmu.
Do badań, które powinno się wykonywać samodzielnie, np. raz w miesiącu, należy samobadanie
piersi u kobiet i jąder u mężczyzn, pomiar ciśnienia
tętniczego i masy ciała. Co pół roku zalecana jest

4

kontrola stomatologiczna i profesjonalne czyszczenie zębów.
Kobiety powinny regularnie wykonywać badanie ginekologiczne, w tym raz na rok
cytologię. Panowie, obowiązkowo co roku, powinni przejść badanie prostaty. Warto
też pamiętać o regularnym wykonywaniu badania EKG serca i USG jamy brzusznej.
Dbając o własne zdrowie nie można zapomnieć o badaniach profilaktycznych krwi
i moczu. Nawet zupełnie zdrowe osoby, przynajmniej raz w roku, powinny wykonać
podstawowe badania.
Dlaczego warto się przebadać?
Wykonywanie regularnych podstawowych badań z krwi i moczu pomoże wykryć chorobę we wczesnej fazie zaawansowania lub jej zapobiec. Dzięki temu masz możliwość
zdiagnozowania wielu nieprawidłowości i schorzeń niebezpiecznych dla zdrowia i życia:

•
•
•
•
•
•
•

Badanie morfologii krwi z rozmazem i płytkami pozwala wykryć m.in. anemię, stan
zapalny, chorobę nowotworową.
Oznaczenie glukozy jest podstawowym badaniem w kierunku cukrzycy.
Kreatynina z GFR (wskaźnik filtracji nerek) jest, wraz z badaniem ogólnym moczu,
najważniejszym badaniem oceniającym funkcję nerek.
Aminotransferaza alaninowa (Alat) – aktywność tego enzymu wątrobowego
służy do badań przesiewowych w wielu chorobach wątroby.
Kwas moczowy – pozwala na oszacowanie ryzyka odkładania się kryształków
w stawach, mogących powodować dnę moczanową.
Badanie poziomu cholesterolu pomaga w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym i nadciśnieniu.
OB – pozwala wykryć przewlekły stan zapalny, przydatne m.in. w celu diagnozy
chorób reumatycznych, zakażeń, nowotworów.
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Dlaczego witamina D jest ważna
dla zdrowia?

W ostatnich latach obserwujemy duże zainteresowanie witaminą D,
wynikające z ogromnej roli, jaką pełni w organizmie człowieka.
Witamina D dla zdrowych kości i zębów
Klasyczną funkcją witaminy D (cholekalcyferolu) w organizmie jest jej udział w kierowaniu gospodarką wapniowo – fosforanową przez wchłanianie w jelicie, reabsorbcję
w nerkach i mobilizację wapnia z kości. Jej poziom w surowicy krwi jest pozytywnie
skorelowany ze stopniem mineralizacji kości. W okresie rozwojowym witamina D ma
istotne znaczenie w kształtowaniu się kości i zębów. Jej niedobór (hipowitaminoza,
awitaminoza) u dzieci prowadzi do krzywicy, zaburzenia mineralizacji kości i zmniejszenia masy kostnej, a u dorosłych wywołuje bóle kostne, osteomalację i osteoporozę.
Ogromne znaczenie witaminy D dla zdrowia
Coraz większa liczba doniesień naukowych na
temat witaminy D potwierdza jej znaczącą rolę
także w wielu innych procesach metabolicznych.
Stwierdzono jej istotne działanie na inne układy:

•
•

•

•
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Korzystnie wpływa na układ nerwowy i mięśniowy. Regeneruje neurony, zwiększa masę
mięśniową i siłę mięśni.
Ma znaczący wpływ na odporność. Istnieje
zależność między poziomem witaminy D w surowicy krwi a podatnością na infekcje, takie jak:
grypa, zapalenie zatok przynosowych, angina,
zapalenie ucha środkowego, zapalenie oskrzeli,
zapalenie płuc, zapalenie gardła oraz zapalenie
krtani.

Odgrywa rolę w funkcjonowaniu mózgu,
utrzymaniu homeostazy oraz jego normalnego rozwoju. Istnieje związek między stężeniem
witaminy D w osoczu a zaburzeniami snu. Niski
poziom witaminy D ma wpływ na rozwój choroby Parkinsona, zwiększa ryzyko wystąpienia
chorób neurologicznych, takich jak choroba
Alzheimera i depresja.
Działa przeciwkancerogennie w przypadku różnych komórek nowotworowych, m. in. raka jelita
grubego, odbytnicy, macicy, jajników, gruczołu
krokowego i białaczki limfatycznej, raka sutka
i prostaty. Znacznie zmniejsza się częstość występowania chorób nowotworowych u osób,

•

u których poziom witaminy D jest nie mniejszy niż 30 ng/ml w surowicy krwi.
Jej niedobór odgrywa istotną rolę w chorobach układu krążenia, zwłaszcza nadciśnienia tętniczego, miażdżycy oraz groźnych incydentach sercowo-naczyniowych.

Witamina D jako wskaźnik ogólnego stanu zdrowia.
Antyoksydacyjne, antyzapalne i antynowotworowe działanie witaminy D wskazuje na
to, że witaminę D możemy traktować jako istotny wskaźnik ogólnego stanu zdrowia
i przypuszczalnie istotny czynnik predykcji przewidywanej długości życia. Niedobór
witaminy D prawdopodobnie ma związek z większością chorób cywilizacyjnych. Wyniki
badań przesiewowych w naszym kraju, ale i w innych krajach Europy, wskazują na
niedobór witaminy D występujący aż u 90% populacji.
Konsekwencje niedoboru witaminy D
Liczne badania wskazują na to, że deficyt witaminy D u człowieka może stanowić
czynnik ryzyka takich chorób, jak: nowotwory, cukrzyca, choroba sercowo-naczyniowa, nadciśnienie tętnicze, choroby autoimmunologiczne i metaboliczne, choroba
Leśniowskiego-Crohna, łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie
rozsiane oraz niektóre schorzenia psychiczne. Badania potwierdzają także, iż niedobór witaminy D jest czynnikiem ryzyka zespołu metabolicznego.
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Rak to nie wyrok – markery
nowotworowe jako skuteczne
wsparcie w walce z nowotworami

Choroby nowotworowe są obecnie drugą, po chorobach krążenia, przyczyną zgonów. Niestety, zjawisko to wykazuje systematyczną tendencję wzrostową. Odpowiednia profilaktyka przeciwnowotworowa może
uchronić przed rozwojem choroby. Natomiast właściwa diagnostyka,
w tym oznaczenie markerów nowotworowych, pomoże w wykryciu lub
wykluczeniu procesu nowotworowego, a także w określeniu stopnia
zaawansowania choroby czy skuteczności leczenia.
Wczesne wykrycie raka to szansa na życie!
Niepokojący jest fakt, iż pomimo stałego doskonalenia, rozwoju metod diagnostycznych i terapii,
nadal u znacznej części osób choroba nowotworowa wykrywana jest zbyt późno, najczęściej w zaawansowanej fazie, gdy nie ma już możliwości
całkowitego wyleczenia.
W diagnostyce nowotworowej stosuje się szereg różnych badań, w tym morfologiczne, obrazowe, molekularne, biochemiczne i cytogenetyczne. Wczesne
wykrycie choroby znacząco zwiększa szanse na
wyzdrowienie lub dłuższy czas życia. Współczesna
diagnostyka laboratoryjna dysponuje wieloma
możliwościami wczesnego diagnozowania oraz
monitorowania leczenia chorób nowotworowych.
Czym są markery nowotworowe?
Markery nowotworowe to najczęściej substancje
białkowe wytwarzane przez komórki nowotworowe
(lub przez komórki prawidłowe) w odpowiedzi na
rozwijający się nowotwór. Ich zwiększone stężenie
we krwi może wskazywać na pojawienie się nowotworu i sugeruje wykonanie dalszych badań
poszerzających diagnostykę.
Kto powinien zbadać markery nowotworowe?
Oznaczanie poziomu markerów nowotworowych
we krwi polecane jest szczególnie osobom, u których w rodzinie występowały nowotwory, mającym
predyspozycje genetyczne w kierunku nowotworów
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lub podejrzewającym u siebie nowotwór. U osób, które nie mają żadnych objawów,
niektóre markery mogą być wykorzystywane w profilaktyce nowotworów jako badania przesiewowe. Natomiast u chorych markery te mogą być przydatne w określeniu rokowania i sposobu leczenia. Natomiast u osób, które przeszły chorobę mogą
wykryć jej nawrót. Stężenie danego markera może wskazywać na stadium choroby.
Jakie markery warto zbadać?
PSA to glikoproteina produkowana głównie w komórkach nabłonkowych kanalików
gruczołu krokowego. To tzw. swoisty narządowo antygen, co oznacza, że podwyższony
poziom tego markera będzie świadczył o problemach z prostatą. Stężenie PSA silnie
koreluje z zaawansowaniem procesu nowotworowego, może być oznaczany w formie badań przesiewowych u mężczyzn z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na
raka prostaty (wywiad rodzinny, krewni pierwszego stopnia). Poza tym, badanie PSA
jest cennym narzędziem w kwalifikacji do leczenia chirurgicznego oraz ocenie jego
skuteczności, jak i długofalowej kontroli pooperacyjnej, czy po przebytej radioterapii.
Stężenie PSA wzrasta umiarkowanie również w przypadkach gruczolaków, łagodnego
przerostu czy stanów zapalnych prostaty.
Jak przygotować się do badania?
Badanie nie wymaga bycia na czczo. Uwaga! Poziom PSA wzrasta również po badaniu prostaty
przez odbyt (badanie per rectum) czy po stosunku płciowym. Wtedy trzeba odczekać kilka dni, by
wykonać badanie.

CA125 – to glikoproteina, produkowana m.in. przez komórki nowotworowe jajników. To
marker raka jajnika i w tej chorobie obserwuje się najwyższe jego stężenia. Rak jajnika
to jeden z najbardziej podstępnych nowotworów, który długo rozwija, się nie dając
specyficznych objawów. Najczęściej jest zbyt późno diagnozowany, co uniemożliwia
całkowite wyleczenie. Należy do głównych przyczyn zgonów spowodowanych przez
nowotwór u kobiet. Stężenie Ca125 koreluje ze stopniem rozwoju choroby. Poza tym
białko to może być podwyższone, aczkolwiek nieswoiście, w stanach zapalnych wątroby,
trzustki i jajników, endometriozie, niekiedy w marskości wątroby oraz w niektórych
chorobach immunologicznych.
Jak przygotować się do badania?
Badanie nie wymaga bycia na czczo. UWAGA! Badania nie wykonujemy w ciąży i w trakcie miesiączki
– marker Ca125 jest wtedy nieswoiście podwyższony.
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Choroby tarczycy – objawy
i diagnostyka

Tarczyca to narząd, który reguluje funkcjonowanie całego organizmu.
Hormony tarczycy mają wpływ na wiele procesów wewnętrznych,
w tym m.in. na: przemianę materii, pracę serca, mięśni, układu pokarmowego. W okresie wzrostu odpowiadają za prawidłowy rozwój
mózgu oraz kości. Kiedy tarczyca nie pracuje prawidłowo, bardzo
szybko dochodzi do rozregulowania organizmu i złego samopoczucia.
Choroby tarczycy – jakie objawy powinny zaniepokoić?

Choroby związane z nieprawidłową produkcją hormonów, czyli niedoczynność (hipotyreoza) i nadczynność (hipertyreoza) to choroby, które najczęściej atakują tarczycę.
Objawy niedoczynności tarczycy:

•
•
•
•
•
•

osłabienie, spowolnienie, senność,
nadwrażliwość na zimno,
wzrost masy ciała,
sucha skóra, wypadanie włosów,
zaparcia,
zaburzenia miesiączkowania.

Objawy nadczynności:

•
•
•
•
•
•
•
•

osłabienie, drżenie mięśni,
kołatanie serca,
nadmierna potliwość,
zła tolerancja ciepła,
spadek masy ciała mimo wzmożonego apetytu,
nadpobudliwość,
biegunki,
bezsenność.

Choroby tarczycy – jakie badania warto wykonać?
Objawy związane z chorobami tarczycy mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie. Jeśli schorzenia
tego narządu nie zostaną w porę zdiagnozowane
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i nie zostanie wdrożone właściwe leczenie, mogą prowadzić do bardzo poważnych
problemów ze zdrowiem. Aby wykryć zaburzenia związane z funkcją tarczycy, powinno się wykonać pakiet tarczycowy, który zawiera:

•
•

•

Badanie poziomu TSH, hormonu wydzielanego przez przysadkę, który reguluje
wydzielanie hormonów tarczycy. Za wysoki poziom TSH świadczy o niedoczynności,
natomiast stężenia poniżej normy najczęściej są diagnozowane w nadczynności
tarczycy.
Badanie poziomu FT4 (wolnej tyroksyny), hormonu produkowananego przez
komórki tarczycy. Wysoki poziom może oznaczać nadczynność tarczycy lub zapalenie tarczycy typu Hashimoto. Może zdarzyć się także, że pojawia się on podczas
przyjmowania zbyt dużych dawek leków na niedoczynność tarczycy. Natomiast
obniżony poziom fT4 może wskazywać na niedoczynność albo zapalenie tarczycy,
leczenie tyreostatykami lub niedobór jodu.
Badanie poziomu przeciwciał Anty-TPO przeciwko peroksydazie tarczycowej,
które są wytwarzane przez układ odpornościowy i powodują niszczenie własnych komórek tarczycy u pacjenta. Wykrywa się je w 90% przypadków choroby
Hashimoto, w 85% przypadków choroby Gravesa-Basedowa i w 10% wola guzkowego lub raka tarczycy. Około 5-10% osób zdrowych może mieć także nieznacznie
podwyższony poziom przeciwciał anty-TPO.
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Choroby serca – przyczyny,
objawy i diagnostyka

Choroby kardiologiczne znajdują się na pierwszym miejscu schorzeń
występujących wśród Polaków i niestety stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Chore serce uniemożliwia prawidłowe działanie wszystkich narządów i prowadzi do zaburzenia funkcjonowania
całego organizmu.
Przyczyny chorób serca
Choroby serca uważane są za jedną z chorób
cywilizacyjnych. Do ich rozwoju przyczynił się
głównie postęp cywilizacyjny. Mało aktywny tryb
życia i permanentny brak ruchu (praca za biurkiem, jazda samochodem) i łatwo dostępne, wysokokaloryczne jedzenie prowadzą bezpośrednio
do nadwagi i cukrzycy, które z kolei mogą przyczynić się do rozwoju chorób układu krążenia. Nie
bez znaczenia jest też życie w ciągłym pośpiechu
i nadmierny stres. Ogromną rolę odgrywa również
dym tytoniowy i alkohol. Czynniki te powodują
wzrost ciśnienia tętniczego krwi i powstawanie
blaszek miażdżycowych, które z kolei, w dużej
mierze, odpowiadają za niedotlenienie i przerost
mięśnia sercowego.
Choroby serca i ich objawy
Do najczęstszych chorób serca możemy zaliczyć:
chorobę wieńcową – chorobę niedokrwienną serca,
zawał serca, zaburzenia rytmu serca (np. arytmia),
zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność mięśnia sercowego, wady wrodzone serca.
Najbardziej charakterystyczne objawy chorób
serca to ból w klatce piersiowej i kołatanie serca.
Kołatanie serca to zaburzenie rytmu jego pracy,
odczuwane jako silne przyspieszone bicie. Czasem
pojawić się może ono jako reakcja na silny stres,
zbyt obfity posiłek czy nadmierny wysiłek fizyczny.
Kolejnym objawem chorego serca jest zmęczenie.
Pojawienie się duszności także może świadczyć
o niewydolności układu sercowo-naczyniowego.
Choroby serca miewają także objawy skórne, do
których należą zasinienia i obrzęki lokalizujące
się zwłaszcza w obrębie kończyn dolnych. Zwykle
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związane są one z niewydolnością mięśnia sercowego, spowodowaną zaburzoną
funkcją prawej komory serca oraz niektórymi wadami zastawkowymi serca. Schorzenia
serca mogą powodować także częste omdlenia i zasłabnięcia.
Sposób na zdrowe serce
Regularne wykonywanie profilaktycznych badań krwi i moczu umożliwi nam ocenę
ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia. Zdrowa dieta oraz aktywny tryb
życia pozwolą uniknąć chorób serca.
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Cukrzyca – jak ją rozpoznać
i zdiagnozować?

Nadmiar cukru we krwi jest dla organizmu trucizną, która niszczy
narządy – powoli, ale systematycznie. Przewlekła, nieleczona hiperglikemia uszkadza i prowadzi do niewydolności różnych narządów,
zwłaszcza nerek, wątroby, tkanki nerwowej, wzroku, serca, naczyń
krwionośnych. Jest też pośrednią przyczyną zawału serca i udaru.
Czym jest cukrzyca?

Cukrzyca to choroba metaboliczna, charakteryzująca się wysokim poziomem cukru
we krwi (hiperglikemia). Stan ten wynika z zaburzenia spowodowanego niedostatecznym wydzielaniem insuliny przez trzustkę, bądź jej nieprawidłowym działaniem
na komórki. Cukrzyca to podstępne schorzenie, w którym w początkowej fazie pacjent nie odczuwa większych dolegliwości (wiele osób latami choruje na cukrzycę
typu 2 nie zdając sobie z tego sprawy), co jest bardzo niebezpieczne dla organizmu.
Rodzaje cukrzycy
Można wyróżnić kilka rodzajów cukrzycy: typ1, typ2,
Mody, LADA i cukrzyca ciężarnych.
Cukrzyca typu 1 i LADA to choroby o podłożu autoimmunologicznym. Typ 1 najczęściej diagnozowany
jest u dzieci i młodzieży i ma najbardziej gwałtowny
przebieg i nasilone objawy. Typ Lada dotyka osoby
dorosłe i ma nieco łagodniejszą postać.
Typ 2 jest najczęściej występującą postacią cukrzycy (90% przypadków) i obecnie główną chorobą
cywilizacyjną. Mówi się wręcz o epidemii cukrzycy,
która dotyka współczesne społeczeństwa z powodu
nadwagi i otyłości, do których prowadzi niezdrowy
tryb życia. Osoby z cukrzycą typu 2 zwykle mają
nadmierną masę ciała, są mało aktywne fizycznie,
a ich dieta obfituje w cukry proste i przetworzoną
żywność. Rozwój tej choroby wiąże się z narastającą przez lata insulinoopornością, która poprzedza
wystąpienie jawnej cukrzycy.
Cukrzyca ciążowa to nieprawidłowe wartości
glukozy we krwi, które pojawiają się w czasie ciąży.
Zwiększa ryzyko powikłań położniczych oraz wad
wrodzonych płodu, więc wszystkie kobiety w ciąży
są poddawane badaniom przesiewowym w kierunku cukrzycy.
Cukrzyca typu MODY to choroba uwarunkowana
genetycznie, dotyka zwykle osoby młodsze bez
nadwagi i otyłości. W swoim przebiegu przypomina cukrzycę typu 2.
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Objawy cukrzycy
Cukrzyca to choroba, która w początkowych fazach może nie dawać żadnych objawów. Niepokojące sygnały, świadczące o tym, że w organizmie rozwija się ta podstępna choroba, pojawiają się, gdy choroba jest już zaawansowana. Dlatego, jeśli
obserwujesz u siebie poniższe objawy, koniecznie rozważ pilną diagnostykę w kierunku
cukrzycy oraz konsultację z lekarzem:

•
•
•
•
•
•

wzmożone pragnienie i głód,
utrata masy ciała,
częste oddawanie moczu,
suchość w ustach,
osłabienie,
drażliwość, trudności z koncentracją.

Diagnostyka cukrzycy
W celu wykrycia hiperglikemii warto wykonać następujący pakiet badań:

•
•
•

•
•

Glukoza na czczo – podwyższony poziom glukozy na czczo może świadczyć
o stanie przedcukrzycowym lub – w przypadku wysokich wartości – o cukrzycy.
HbA1c – badanie hemoglobiny glikowanej odzwierciedla średnią glikemię
(stężenie glukozy we krwi) w okresie 3-4 miesięcy przed oznaczeniem. Wysoka
wartość HbA1c pozwala potwierdzić cukrzycę, a u diabetyków jest pomocna
w kontrolowaniu leczenia.
Poziom insuliny i wskaźnik HOMA – służą do oceny wrażliwości tkanek na insulinę
czyli do oceny tzw. insulinooporności. Wartość HOMA oraz stężenie insuliny na
czczo wzrastają w insulinooporności. Wskaźnik ten jest przydatny szczególnie
u pacjentów z nieprawidłowym stężeniem glukozy na czczo (w stanach przedcukrzycowych) i u osób z nadwagą lub otyłością.
Triglicerydy – podwyższona wartość trójglicerydów, szczególnie u osób z otyłością
brzuszną, może wiązać się z ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2.
Mocz – w badaniu ogólnym wykrywa się m.in. obecność glukozy i białka, które
pojawiają się w moczu w cukrzycy.
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Choroby nerek – ciche zagrożenie

Choroby nerek występują coraz częściej i przez długie lata mogą
nie dawać żadnych objawów. Niezauważone postępują, powodując
nieodwracalne zmiany i uszkodzenia narządu, a tym samym zagrożenie dla zdrowia i życia.
Jakie objawy dają choroby nerek?
Problem z chorobami nerek polega na tym, że w wielu przypadkach choroba postępuje, nie powodując żadnych wyraźnych dolegliwości. Nawet nowotwory nerek, na
wczesnym etapie rozwoju, nie sprawiają bólu. Schorzenia nerek często są następstwem nieleczonych angin czy przeziębień, np. różne postacie ostrych lub przewlekłych kłębuszkowych zapaleń nerek. Rozwijają się latami i zazwyczaj wykrywa się je
przypadkowo, po zleconej z innego powodu analizie moczu lub oznaczeniu kreatyniny. Na rozwijającą się chorobę nerek lub dróg moczowych może wskazywać nawet
niewielka ilość białka w moczu, a także krwinek białych i czerwonych.
Pierwszym zauważalnym objawem zakażenia dróg moczowych i kamicy bardzo
często jest ból. Dolegliwości bólowe zlokalizowane są wtedy zwykle w dole brzucha,
towarzyszy im gorączka oraz zmiany w moczu, np. duża liczba leukocytów, erytrocytów czy bakterii w osadzie. Innymi symptomami, które mogą sugerować chorobę nerek, są
m.in.: pogorszenie samopoczucia, apatia, senność,
nadmierna bladość skóry, bóle głowy, gorączka,
wymioty, zaparcia, obrzęki nóg, podwyższone ciśnienie krwi. Pojawić się może skąpomocz lub
zbyt częste oddawanie moczu, ale każda zmiana
dobowego rytmu opróżniania pęcherza powinna
zwrócić uwagę.
Chcesz wiedzieć, czy masz zdrowe nerki? Zrób
badania!
Jeśli w układzie moczowym rozwija się jakaś choroba, łatwo zapobiec jej powikłaniom. Konieczne
jest wykonywanie raz w roku profilaktycznych, prostych, tanich i bezbolesnych badań krwi i moczu.
Wyniki badań pozwalają na zdiagnozowanie wielu
poważnych chorób nefrologicznych i wdrożenie
odpowiedniego postępowania, które pomoże wrócić do zdrowia.
Badanie moczu – podstawowe badanie diagnostyczne w chorobach nerek
Wyniki analizy moczu w sposób jednoznaczny pomagają określić przyczynę dolegliwości ze strony
układu moczowego. Zobacz, co może Ci dolegać,
gdy w badaniu moczu wystąpią nieprawidłowości.
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Bakterie – ich obecność w moczu świadczy o zakażeniu któregoś z odcinków układu
moczowego – cewki moczowej, pęcherza, miedniczki nerkowej lub nerki (czasem są
obecne, gdy pobranie próbki moczu wykonane zostało nieprawidłowo).
Białko – gdy utrzymuje się przez dłuższy czas, sugeruje problemy z nerkami lub drogami moczowymi (niewielka ilość białka może się pojawić po wysokiej gorączce lub
dużym wysiłku fizycznym).
Krwinki białe (leukocyty) – ich nadmierne wydalanie świadczy o ostrym lub przewlekłym bakteryjnym zakażeniu układu moczowego. Może to być również objaw
śródmiąższowego zapalenia nerek po przyjmowaniu leków, np. cefalosporyny, sulfonamidów, niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Więcej leukocytów przenika
do moczu podczas dużego wysiłku fizycznego, przy wysokiej gorączce, odwodnieniu,
przewlekłej niewydolności krążenia oraz zmianach zapalnych narządów sąsiadujących z układem moczowym.
Krwinki czerwone (erytrocyty) – obecność krwinek czerwonych, które widać w moczu
gołym okiem, to krwiomocz – zwykle jest on skutkiem zapalenia pęcherza. Natomiast
krwinkomocz może być spowodowany uszkodzeniem zarówno nerek, jak i innego odcinka dróg moczowych, ale to daje się stwierdzić tylko w badaniach laboratoryjnych.
Najpopularniejszą przyczyną krwinkomoczu jest kamica nerkowa, a szczególnie atak
kolki nerkowej. Czasami krew w moczu pojawia się także przy przyjmowaniu leków
zawierających np. heparynę.
Składniki mineralne – pojawiają się w postaci kryształków lub występują jako bezpostaciowy osad. Wykrycie ich w czasie badania osadu moczu może sugerować
kamicę nerkową.
Nabłonki – duża ilość nabłonków w moczu może sugerować zakażenie układu moczowego, ponieważ jest wynikiem podrażnienia błony śluzowej układu moczowego.
Jeśli badanie moczu wykryje obecność nabłonków atypowych, wówczas można
podejrzewać obecność nowotworu w drogach moczowych.
Wałeczki – w prawidłowym osadzie moczu występują wyłącznie pojedyncze wałeczki
lub rejestruje się ich brak. Jeśli natomiast pojawi ich się więcej, to będzie to sygnał
rozwoju odmiedniczkowego zapalenia nerek (wałeczki leukocytarne) lub kłębuszkowego zapalenia nerek (wałeczki erytrocytarne).
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Uprawiasz sport? Zobacz, jakie
badania profilaktyczne specjaliści
zalecają sportowcom!

Regularna aktywność fizyczna to recepta na zdrowie, dobre samopoczucie i zachowanie smukłej sylwetki. To również doskonały sposób
na uniknięcie chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, choroby
układu krążenia czy nowotwory. Aby mieć pewność, że podczas
uprawiania sportu organizm nie ulega przeciążeniu, należy pamiętać o monitorowaniu swojego stanu zdrowia.
Dlaczego warto wykonywać badania dla sportowców?
Dla osoby niewystarczająco przygotowanej do regularnej aktywności fizycznej, zbyt
duże przeciążenie nadmiernym wysiłkiem fizycznym może skończyć się kontuzją lub
wystąpieniem chorób, które wynikają z przeforsowania ciała. Badania sportowców
umożliwiają kontrolę, czy zachowania związane z aktywnością fizyczną na pewno
działają na korzyść osób uprawiających sport i poprawę stanu całego organizmu.
Wykonanie badań jest szczególnie ważne dla osób planujących zmianę trybu życia
na bardziej aktywny oraz dla intensywnie trenujących.
Kiedy warto wykonać badania zalecane dla
osób uprawiających sport?
Do wykonania badań dla sportowców powinny
skłonić pacjenta oznaki przewlekłego zmęczenia,
osłabienie, bezsenność, zawroty głowy i kołatanie
serca, bóle kostno-stawowe, zaburzenia miesiączkowania u kobiet.
Jak często należy wykonywać badania dla sportowców?
Badania laboratoryjne pozwalające na ocenę
stanu zdrowia należy wykonać przed rozpoczęciem aktywności fizycznej oraz kontrolnie co 12
– 24 miesiące, w zależności od stanu zdrowia i intensywności treningów.
Jakie badania są zalecane dla osób aktywnych?
Stan organizmu można ocenić na podstawie licznych parametrów we krwi pacjenta, które wskazywałyby na nadmierny rozpad tkanki mięśniowej
lub niewłaściwe stosowanie wielu odżywek, które
mogą wywoływać negatywne skutki zdrowotne.
W podstawowym pakiecie badań, który umożliwia monitorowanie stanu zdrowia sportowców,
powinny znaleźć się:
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•

•
•
•

•

•

Morfologia krwi pełna (tzw. morfologia 5 diff.)
Jakościowa i ilościowa ocena składu i morfologii krwi obwodowej, krwinek:
czerwonych (erytrocytów), białych (pięciu frakcji) oraz płytek krwi (trombocytów). Podstawowe przesiewowe badanie krwi o zastosowaniu profilaktycznym
i diagnostycznym.
Podstawowe badanie morfologii wykonywane w ramach ogólnej oceny stanu
zdrowia. Jest wykorzystywane jako badanie profilaktyczne i diagnostyczne. Służy
do wykrywania wielu zaburzeń i chorób, pomaga w rozpoznawaniu m.in.: niedokrwistości, zakażeń, stanów zapalnych, zaburzeń krzepnięcia, białaczek.
Retikulocyty – młode, niedojrzałe postacie krwinek czerwonych
Badanie zawartości retikulocytów we krwi jest dobrym wskaźnikiem aktywności
szpiku kostnego. Badanie to jest użytecznym wskaźnikiem podczas poszukiwania
przyczyn niedokrwistości i zaburzeń składu krwi.
Poziom glukozy w surowicy
Poziom glukozy ma wpływ na funkcjonowanie organizmu w czasie wysiłku.
Zwiększone lub obniżone stężenie glukozy we krwi jest wskazaniem do zmodyfikowania aktywności i diety.
AsPAT i AlAT – enzymy wątrobowe
Intensywny wysiłek fizyczny może powodować wzrost poziomu enzymów wątrobowych . Nie jest to zjawisko groźne, a poziomy enzymów szybko wracają do
normy po okresie odpoczynku. Należy pamiętać, że badania poziomów enzymów
wątrobowych w czasie treningów wykonujemy po 1-2 dniach odpoczynku.
Elektrolity: Sód, Potas, Wapń, Magnez
Elektrolity odgrywają niezmiernie ważną rolę w utrzymaniu homeostazy prawidłowo funkcjonującego organizmu. Innymi słowy, są niezbędne do życia. Ich rola
polega na regulacji pracy serca i układu nerwowego, utrzymaniu odpowiedniej
równowagi płynów, dostarczaniu tlenu do tkanek oraz utrzymaniu równowagi
kwasowo-zasadowej. Ich odpowiedni poziom zapobiega skurczom mięśni, wpływa
na wytrzymałość i prawidłową pracę serca. Należy pamiętać, iż są to mikroelementy łatwo tracone w czasie intensywnej aktywności fizycznej.
CK-kinaza kreatynowa – enzym odpowiedzialny za przemiany energetyczne
w komórce
Osoby z dużą masą mięśniową mają wyższą aktywność CK we krwi w porównaniu
do osób o małej masie mięśniowej. Znaczny wysiłek fizyczny może powodować
wzrost aktywności CK, podobnie – wzrost aktywności tego enzymu obserwuje się
w przypadku uszkodzenia mięśni.
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Jak zadbać o tarczycę, czyli
profilaktyka chorób tarczycy

Zdrowa tarczyca to podstawa zdrowia organizmu i dobrego samopoczucia. Kiedy ten ważny organ nie pracuje prawidłowo, pojawia
się szereg uciążliwych dolegliwości, które mogą być niebezpieczne
dla zdrowia i życia.
Jakie osoby powinny kłaść szczególny nacisk
na profilaktykę chorób tarczycy?
Choroby tarczycy najczęściej dotykają młode
kobiety, dlatego to właśnie one powinny zwrócić
szczególną uwagę na profilaktykę chorób tego
narządu. Najbardziej narażone na zachorowanie są
osoby, posiadające inne zaburzenia hormonalne,
np. insulinooporność, hiperprolaktynemię czy zespół policystycznych jajników. Choroby tarczycy
dotykają często pacjentów z innymi chorobami
autoimmunologicznymi (np. łuszczycą) oraz takich,
którzy mają obciążony wywiad rodzinny pod kątem tarczycy. Pod szczególną opieką powinny być
kobiety planujące ciążę oraz ciężarne, ponieważ
nieleczone choroby tarczycy mogą mieć bardzo
negatywny wpływ na zajście w ciążę i jej przebieg.
Skuteczna profilaktyka chorób tarczycy – na
co zwrócić uwagę?
Obecnie coraz częściej diagnozuje się choroby
tarczycy, takie jak niedoczynność i nadczynność
(związane z nieprawidłowym wydzielaniem hormonów tarczycy), choroby Hashimoto i GravesaBasedova (o podłożu autoimmunologicznym).
Jakie czynniki mają wpływ na zdrowie tarczycy?
1.Prawidłowa dieta:

•
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bogata w jod, który jest niezbędny do prawidłowej pracy tarczycy – jeżeli go brakuje, tarczyca
produkuje niewystarczającą ilość hormonów,
może także dojść do powiększenia tego gruczołu i powstania tzw. wola; zbyt duża ilość
tego pierwiastka w diecie może doprowadzić
do nadczynności tarczycy;

•
•
•
•

zawierająca odpowiednią ilość selenu, cynku i magnezu – pierwiastków, które
są niezbędne do prawidłowego przyswajania jodu oraz procesów przemian hormonów tarczycy;
zawierająca witaminy z grupy B oraz witaminę C, D3 i E;
bogata w kwasy Omega-3;
wykluczająca produkty, które zawierają metale ciężkie (np. fluor, rtęć, kadm, ołów)
oraz żywność przetworzoną i używki.

2. Zdrowy tryb życia:

•
•
•
•

odpowiednia ilość snu na dobę (7-8 godzin), który zapewnia właściwą regenerację i odpoczynek, pomagając uniknąć przeciążenia tarczycy;
ograniczenie stresu, który ma bardzo negatywny wpływ na pracę tarczycy;
unikanie produktów chemicznych, zawierających chlor, który może blokować
wchłanianie jodu;
regularna aktywność fizyczna, która pomaga walczyć ze stresem, poprawia
wydolność organizmu i wspiera pracę tarczycy.
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Jak rozpoznać objawy
chorej wątroby?

Wątroba odpowiada za szereg ważnych funkcji w organizmie: metabolizm, detoksykację, filtrowanie, magazynowanie. To organ, którego obecności nie czujesz bezpośrednio. Jest. Pracuje. Nie boli. Jak
zatem odczytać pierwsze oznaki chorej wątroby? Jak sprawdzić, że
wątroba nie funkcjonuje prawidłowo? Najlepiej poprzez czujną obserwację swojego organizmu oraz diagnostykę laboratoryjną.
Jakie są objawy chorej wątroby?
Chora wątroba daje objawy niespecyficzne, czyli
zbieżne z innymi przypadłościami. Dlatego nie
możesz bagatelizować niepokojących sygnałów,
jakie wysyła Twoje ciało, by informować Cię o tym,
że powinieneś wykonać badania, celem wykrycia
choroby wątroby. Objawy mogą być następujące:

•
•

•
•

Ból brzucha – wątroba sama w sobie nie boli,
ale gdy uciska na inne organy, powoduje dolegliwości w dole brzucha i skurcze w obszarze,
gdzie się znajduje.
Zmiana koloru moczu – jeśli mocz zmienia kolor
z półprzejrzystego słomkowego na ciemny, to
sygnał, że bilirubina produkowana jest w nadmiarze. Niezwłocznie wykonaj próby wątrobowe
– wyniki wskażą odpowiedź.
Pogorszenie samopoczucia – choroby wątroby
skutkują chronicznym zmęczeniem i wyraźnym
spadkiem witalności.
Obrzęki – to też objawy chorej wątroby – na
twarzy, dłoniach, wokół kostek i na nogach odczuwać możesz obrzęk. Najczęściej pojawia się
on rano, ale może także uciążliwie towarzyszyć
przez cały dzień.

Chora wątroba – objawy na skórze
Objawy chorej wątroby dostrzeżesz także na swojej
skórze. Należą do nich:

•
•
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Świąd skóry, rumień na dłoniach.
Przebarwienia oraz zażółcenie skóry oraz białkówki oka.

•
•
•

Nadwrażliwość na dotyk, skłonność do powstania siniaków.
Pajączki naczyniowe na szyi, klatce piersiowej i ramionach.
Skóra staje się szorstka i pomarszczona. Traci owłosienie zwłaszcza w strefach
intymnych.

Jakie badania wątroby warto wykonać?
Dotarcie do źródła problemu może wymagać pogłębionej diagnostyki lekarskiej. W celu
wykluczenia innych chorób i potwierdzenia tego, że Twoja wątroba jest chora, lekarz
przeprowadzi wywiad lekarski (określi przyczyny chorób wątroby). Następnie wykona
badanie palpacyjne. Zleci też badania laboratoryjne i obrazowe (USG jamy brzusznej).
Badania na wątrobę z krwi – próby wątrobowe
Kluczowe badanie to tzw. próby wątrobowe. Diagnostyka biochemiczna krwi (Aspat,
Alat, bilirubina, ALP, GGTP) ocenia funkcję wątroby. Oznacza poziom enzymów, które
w przypadku uszkodzenia komórek wątroby są uwalniane do krwiobiegu. Przydatne
jest też zbadanie wskaźnika INR, a jeśli lekarz podejrzewa zakażenie WZW, to zleci
także wykonanie przeciwciał HBs i anty-HCV.
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Anemia – niepokojące objawy
i skuteczna diagnostyka

Bóle i zawroty głowy, osłabienie, nadmierna senność, łatwa męczliwość, zaburzenia koncentracji, duszność i przyspieszone bicie serca,
bladość skóry i błon śluzowych, wypadanie włosów i łamliwość paznokci, a także wzrost podatności na infekcje. Te objawy mogą sugerować, że cierpisz na anemię (niedokrwistość).
Co to jest anemia?
Niedokrwistość, potocznie zwana anemią, to najczęstsze zaburzenie dotyczące układu krwiotwórczego. Polega na zmniejszeniu poziomu hemoglobiny
(Hb), któremu może towarzyszyć spadek krwinek czerwonych (erytrocytów-RBC), oznaczonych w badaniu
morfologii krwi obwodowej. Zaburzenia w zawartości
tych konkretnych składników krwi uniemożliwiają
dostarczenie wystarczającej ilości tlenu do komórek.

Anemia – przyczyny
Niedokrwistość długo może nie dawać żadnych
wyraźnych objawów, ze względu na dobrą adaptację organizmu człowieka do postępującego
niedotlenienia tkanek. Mogą ją powodować określone niedobory czy schorzenia, m.in.:

•
•
•
•
•
•
•

nadmierna utrata krwi,
niedobór żelaza,
niedobór witaminy B12,
nasilona żółtaczka,
niektóre choroby przewlekłe,
choroby autoimmunologiczne,
nowotwory złośliwe.

Jakie badania pomogą wykryć anemię?
Morfologia to jedno z najważniejszych podstawowych badań krwi. Stężenie hemoglobiny i poziom
erytrocytów jest podstawą w rozpoznawaniu niedokrwistości. W badaniu morfologii krwi znajdziemy
jednak jeszcze inne parametry, które zazwyczaj
pozwalają na ustalenie wstępnej przyczyny anemii.
Mowa tu o wskaźniku średniej objętości erytrocytów
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(MCV), który w połączeniu z oceną wskaźnika rozpiętości rozkładu objętości erytrocytów (RDW) oraz oznaczeniem liczby młodych krwinek czerwonych – retikulocytów
pozwala często odnaleźć przyczynę anemii.
Ferrytyna - badanie służące do oceny zapasów żelaza w organizmie. Znajomość
stężenia ferrytyny pozwala stwierdzić, czy w organizmie brakuje żelaza, czy też jest
go za dużo, zanim wystąpią niepokojące objawy. Badanie stężenia ferrytyny wykonujemy, gdy podejrzewamy niedokrwistość, wynikającą z niedoboru żelaza oraz w celu
monitorowania efektywności leczenia preparatami żelaza.
Żelazo - określenie stężenia żelaza w surowicy krwi pozwala zidentyfikować jego
niedobór w diecie i jest przydatne w diagnozie niedokrwistości spowodowanej niedoborem tego pierwiastka.
OB - podstawowe badanie przesiewowe, które służy do diagnozowania i monitorowania przewlekłego stanu zapalnego u pacjenta. Nieprawidłowy wynik OB towarzyszy
takim chorobom jak: zakażenia, choroby tkanki łącznej, nowotwory, choroby zakaźne.
OB jest także podwyższone po urazach i zabiegach operacyjnych.
Rozpoznanie źródła anemii jest niezwykle istotne, ponieważ tylko wtedy można
przystąpić do leczenia choroby podstawowej, leżącej u podłoża anemii, zwiększając skuteczność takiego leczenia oraz zmniejszając ryzyko powtórnego rozwinięcia
niedokrwistości, a także niwelując inne skutki choroby. Zwłoka powoduje pogłębienie niedokrwistości, która nie tylko pogarsza komfort życia, ale może także grozić
omdleniami, obniżeniem odporności, zaburzeniami akcji serca, nadciśnienia i niewydolności układu krążenia. Błędem jest leczenie anemii samodzielnie, szczególnie
bez konsultacji z lekarzem, za pomocą dostępnych bez recepty preparatów żelaza
bądź innych preparatów wielowitaminowych.
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Czy cukrzyca i miażdżyca idą
w parze? Przyczyny zachorowań
i skuteczna profilaktyka

Źle zbilansowana dieta, niski poziom aktywności fizycznej, za mała
ilość snu. Stres, papierosy, alkohol. Zaniedbanie zdrowego trybu życia prowadzi do wielu chorób cywilizacyjnych. Cukrzyca i miażdżyca
są coraz bardziej popularne, a że często idą ze sobą ramię w ramię,
to warto zadbać o to, by ominęły Cię szerokim łukiem. Obie. Zbadaj
się i zastosuj skuteczną profilaktykę. Glukoza, lipidogram – to badania, które niosą odpowiedź na pytanie, czy zagraża Ci cukrzyca
i miażdżyca.
Jakie są najczęstsze przyczyny cukrzycy?
Przyczyny cukrzycy typu 1, zaliczanej do chorób
autoimmunologicznych, to zaburzenie wydzielania
insuliny przez trzustkę. Przyczyny cukrzycy typu 2 są
bardziej złożone. Najczęstszym powodem początku
rozwoju choroby jest otyłość, nieodpowiednia dieta
i styl życia. Prowadzą one do obniżenia wrażliwości
tkanek na insulinę (tak zwana insulinooporność).
Ciało człowieka próbuje walczyć, więc zwiększa
wytwarzanie potrzebnego hormonu przez trzustkę.
To z kolei przeciąża komórki beta trzustki i wiedzie
do wygaszania produkcji insuliny.
Cukrzyca chętnie kroczy w parze z miażdżycą
– czyli przyczyny miażdżycy
Nadwaga i otyłość. Wysoki poziom cholesterolu
i nadciśnienie tętnicze. Nieprawidłowa dieta i niska
aktywność fizyczna. Stres i palenie tytoniu. I niemalże gwarantowana miażdżyca. Jeśli dodatkowo
jesteś cukrzykiem, wzrasta u Ciebie ryzyko rozwinięcia się miażdżycy, a później – chorób wywołanych miażdżycą. Wahający się poziom glukozy
we krwi i podwyższone ciśnienie tętnicze sprzyjają
rozwojowi miażdżycy.
Cukrzyca i miażdżyca tętnic to schorzenia na
które pracujesz wiele lat. Przez kilka pierwszych
lat choroby nie dostrzegasz żadnych dolegliwości,
szczególnie jeśli dotyczy Cię cukrzyca typu 2. Obserwuj uważnie swój organizm, by jak najszybciej
zauważyć niepokojące objawy.
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Jaka jest skuteczna profilaktyka cukrzycy i miażdżycy?
Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie „jak zapobiec cukrzycy” oraz interesuje Cię profilaktyka miażdżycy, to wiedz, że sekret tkwi w małych rzeczach. Lepiej zapobiegać,
niż leczyć. Zawsze jest odpowiedni czas, aby:
1. Zadbać o dobrze zbilansowaną dietę – ograniczyć tłuszcze, w szczególności zwierzęce. Unikaj cukrów prostych (cukier biały, napoje słodzone, słodkości) oraz soli.
Wybieraj produkty zbożowe z pełnego ziarna. Jedz duże ilości warzyw, owoców
i orzechów. Spożywaj od jednej do dwóch porcji tłustych ryb w tygodniu (zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega-3, które chronią przed chorobą
wieńcową, udarem i zawałami). Masło i oleje rafinowane zamień na wysokiej jakości oleje nierafinowane i oliwę z oliwek extra vergine. Najbardziej korzystna dla
cukrzyków i osób, których dotyczy miażdżyca żył, jest dieta śródziemnomorska.
2. Regularnie ćwicz i spaceruj. 30 minut ruchu każdego dnia to minimum do utrzymania ciała w zdrowiu na wiele lat. Nieprawdą jest, że osoby starsze i z chorobami
przewlekłymi nie mogą zacząć dbać o ciało. Dostosuj aktywność fizyczną do swoich
możliwości kondycyjnych, wieku i stanu zdrowia. Mobilizacją zawsze jest zaangażowanie we wspólny ruch przyjaciela lub dołączenie do lokalnie organizowanych
inicjatyw propagujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.
3. Redukuj stres – ogranicz sytuacje stresogenne. Wprowadź techniki relaksacyjne,
które wesprą Twoje ciało i duszę w zachowaniu równowagi (medytacja, spacer,
zajęcia kreatywne ).
4. Rzuć palenie i ogranicz spożywanie alkoholu – nie ma większych wrogów dla
zdrowia organizmu niż używki.
Cukrzyca i miażdżyca – badania profilaktyczne
Ważnym elementem działań profilaktycznych przeciw miażdżycy oraz cukrzycy są
badania laboratoryjne – lipidogram i pomiar glukozy.
Cukrzycę diagnozuje się za pomocą określenia stężenia glukozy we krwi. Badanie to
wykonuj regularnie, a przy tym obserwuj, czy występują u Ciebie inne niepokojące
objawy. Duże pragnienie, utrata wagi i senność to objawy cukrzycy typu 1. Cukrzyca
typu 2 to m.in. drażliwość, świąd skóry, nieostre widzenie.
Profilaktyka miażdżycy to lipidogram (profil lipidowy). Bada poziom trójglicerydów,
cholesterolu całkowitego oraz lipoprotein (cholesterol LDL i HDL). Lipidogram powinny
wykonać osoby po 40 roku życia, szczególnie te z wysokim cholesterolem, nadwagą
i otyłością oraz nałogowi palacze.
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ATRAKCYJNE PROMOCJE BADAŃ
PROFILAKTYCZNYCH W 2022 ROKU
STYCZEŃ
DLA BABCI I DZIADKA

LUTY

morfologia, OB, mocz, glukoza, cholesterol,
kreatynina, kwas moczowy, Alat

59zł

WITAMINA D

KWIECIEŃ
TARCZYCA:

MARZEC
MARKERY:

25zł
30zł

PROSTATA PSA
JAJNIK Ca125

MAJ
PAKIET KARDIOLOGICZNY:
glukoza, lipidogram, kwas moczowy,
kreatynina, sód, potas, wapń zjonizowany

59zł

TSH, fT4, p/c anty TPO

CZERWIEC
CUKRZYCA:
glukoza, HbA1c, insulina + wskaźnik HOMA,
triglicerydy, mocz - badanie ogólne

SIERPIEŃ
DLA SPORTOWCÓW:

LIPIEC
NERKI:
kreatynina, mocznik, sód, potas,
wapń zjonizowany, kwas moczowy,
mocz - badanie ogólne

45zł

morfologia krwi z rozmazem
(21 parametrów), retikulocyty, glukoza, sód,
potas, wapń zjonizowany, magnez, Alat,
Aspat, kinaza kreatynowa CK

PAŹDZIERNIK
WĄTROBA:

WRZESIEŃ
TARCZYCA:

39zł

TSH, fT4

LISTOPAD
ANEMIA:
morfologia krwi, retikulocyty, żelazo,
ferrytyna, OB

59zł

Aspat, Alat, bilirubina, ALP, GGTP

GRUDZIEŃ
CUKRZYCA I MIAŻDŻYCA:
glukoza, lipidogram

Wybierz pakiet dla siebie
i przebadaj się!
Promocyjne pakiety badań obowiązują w każdym z punktów pobrań MED-LAB SUCHANEK
od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, w którym obowiązuje promocja.

www.med-lab-suchanek.pl

55zł

60zł

89zł

79zł

29zł

30zł

