Zakres screeningu
Etap 1 (ok. godz. 7:30)
Powitanie Pacjenta w pokoju przez Indywidualnego Opiekuna Pacjenta

ҽҽWprowadzenie
ҽҽPrezentacja planu screeningu
ҽҽPrzedstawienie Pacjentowi pielęgniarki prowadzącej
Etap 2
Testy laboratoryjne

ҽҽMorfologia pełna – rozmaz mikroskopowy
ҽҽOB
ҽҽhs CRP
ҽҽHemoglobina glikowana
ҽҽGlukoza na czczo we krwi żylnej
ҽҽKreatynina – surowica
ҽҽAminotransferaza asparaginianowa – AST (GOT)
ҽҽAminotransferaza alaninowa – ALT (GPT)
ҽҽGammaglutamylotranspeptydaza – GGTP
ҽҽDehydrogenaza mleczanowa – LDH
ҽҽLipidogram
ҽҽMagnez – surowica
ҽҽPotas – surowica
ҽҽSód – surowica
ҽҽFerrytyna
ҽҽStężenie witaminy D-25(OH)D
ҽҽHormon tyreotropowy – TSH
ҽҽNT-proBNP
ҽҽKinaza kreatynowa frakcja sercowa – CKMB
ҽҽD-dimery ilościowo (osocze)
ҽҽFibrynogen
ҽҽMocz – badanie ogólne
ҽҽPotas – surowica
ҽҽPrzeciwciała p/wirusowi SARS-CoV-2 IgM met. CLIA
ҽҽPrzeciwciała p/wirusowi SARS-CoV-2 IgG met. CLIA
ҽҽTestosteron – T – w przypadku mężczyzn
Etap 3
Otwierająca konsultacja lekarska (internista/kardiolog)
Etap 4
Badania czynnościowe i obrazowe

ҽҽPomiar temperatury ciała i saturacji krwi
ҽҽEKG spoczynkowe
ҽҽPróba wysiłkowa EKG*
ҽҽEcho serca z dopplerem
ҽҽSpirometria
ҽҽUSG duplex doppler żył kończyn dolnych
ҽҽHRCT klatki piersiowej*
Śniadanie
Założenie holtera RR (na 24 godz.) lub holtera EKG (na 24 godz.)*

*Badania wykonywane ze wskazań lekarskich

Etap 5
Konsultacje specjalistyczne

ҽҽKonsultacja otolaryngologa
ҽҽKonsultacja pulmonologa
ҽҽKonsultacja neurologa – telekonsultacja
ҽҽKonsultacja psychologa – telekonsultacja
ҽҽKonsultacja psychiatry – telekonsultacja
ҽҽKonsultacja dietetyka
ҽҽKonsultacja rehabilitanta
Badania opcjonalne (dodatkowo płatne) – do decyzji lekarza
kierującego, podejmowanej na podstawie wywiadu i uzyskanych
wyników badań.
Pacjent otrzymuje skierowanie i jest umawiany w dogodnym dla
Niego terminie przez nasz personel w placówce świadczącej usługę:
ҽҽPolisomnografia – badanie w kierunku bezdechu sennego
ҽҽAngiografia CT wielorzędowe
ҽҽRezonans magnetyczny serca
ҽҽRezonans magnetyczny głowy
ҽҽPletyzmografia z oceną dyfuzji
ҽҽOcena jakości nasienia – mężczyźni
Lunch
Etap 6
Konsultacja lekarska zamykająca screening

ҽҽInterpretacja dostępnych wyników i konsultacji specjalistycznych
ҽҽOdpowiedzi na pytania Pacjenta
ҽҽWydanie zaleceń i wytycznych
Kolejnego dnia rano* (w przypadku założonego holtera):

ҽҽZdjęcie holtera EKG lub holtera RR

Etap 7 (po około 2 tygodniach)
Wizyta podsumowująca u lekarza prowadzącego
ҽҽInterpretacja wszystkich wyników badań i konsultacji
specjalistycznych
ҽҽZalecenia i wskazówki dotyczące profilaktyki i dalszego
postępowania, w tym omówienie wskazań do wykonania badań
kontrolnych i dalszej opieki specjalistycznej
ҽҽOdpowiedzi na pytania Pacjenta
ҽҽPodsumowanie i przekazanie raportu

Zakres badań i ich kolejność może ulec zmianie, zgodnie ze stanem
zdrowia Pacjenta i rekomendacjami lekarskimi.

*Istnieje możliwość noclegu w Szpitalu Medicover

