

Preventívna urologická prehliadka
Obsah:
Kompletná  preventívna  urologická  prehliadka   zahŕňa:   fyzikálne   vyšetrenie,   palpačné    vyšetrenie   prostaty   per    rektum,   palpačné   vyšetrenie     semenníkov,   ultrazvukové   vyšetrenie   močových   ciest   a   obličiek. Laboratórne     vyšetrenia:     moč     chemicky,     močový    sediment,    kreatinín,    PSA.   
Lekár    zabezpečí    výkony    SVLZ    na   príslušnom  odbornom   pracovisku.   
Ak   sa   v   kalendárnom   roku   majú   vykonať   dve   preventívne   prehliadky   (preventívna   starostlivosť   o   dorast  a dospelých,  preventívna   urologická   prehliadka),   laboratórne  vyšetrenia  sa  vykonávajú   len raz.           Lekár,   ktorý  vykonal  preventívnu  prehliadku  ako   prvý,   má  povinnosť   poskytnúť   výsledky   laboratórnych   vyšetrení   ďalšiemu  lekárovi.
Vykonáva:
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia
Okruh poistencov:
muži   od   50.   roku   veku;                                                                                                                                                  muži   od   40.   roku   veku   s   výskytom   karcinómu  prostaty   v   prvostupňovom   príbuzenstve

Periodicita:
muži   od   50   rokov   veku  
muži   od   40.   rokov   veku   s   výskytom   karcinómu  prostaty   v   prvostupňovom   príbuzenstve: 
	poistenci bez pozitívnej rodinnej anamnézy raz   za   tri   roky;  
	poistenci s hodnotami   PSA   <=   1,0   ng/ml   v   prípade   výskytu   karcinómu    prostaty   v prvostupňovom príbuzenstve   raz   za   tri   roky   alebo
	raz   za   dva   roky    s   hodnotami  PSA   1,1   ng/ml - 2,5   ng/ml   v   prípade     výskytu   karcinómu   prostaty   v prvostupňovom   príbuzenstve   alebo  
	raz     za   jeden   rok   s   hodnotami   PSA   2,6   ng/ml   -   4,0   ng/ml   v   prípade   výskytu   karcinómu   prostaty v   prvostupňovom    príbuzenstve.


Zoznam     výkonov

Názov výkonu
Indikačné obmedzenie

Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)


Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)


Odber kapilárnej krvi


Kreatinín (PHOT)


Kreatinín (ENZ)


Kreatinín v kapilárnej krvi (REP)


Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz)


Močový sediment (semikvantitatívne)


Prostatický špecifický antigén


Prostatický špecifický antigén voľný


US   vyšetrenie   močových   ciest   a obličiek




Poznámka: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. si v dnešnej dobe čoraz viac uvedomuje dôležitosť prevencie vzniku vážnych ochorení vzhľadom na význam zachovania zdravia poistenca, jeho kvality života, ale aj ako jednu z možných ciest ovplyvňovania nákladov za poskytovanú zdravotnú starostlivosť, preto osobitne uhrádza náklady za preventívnu urologickú prehliadku  u všetkých mužov  už od 40 rokov veku.


