Karta podarunkowa
Przegląd zdrowia
CM Medica

Podstawą zdrowia jest kontrola swojego organizmu.
Podstawowa diagnostyka lekarska oraz badania laboratoryjne są bardzo ważne dla każdego z nas.
Objawy takie jak ogólne zmęczenie, bóle głowy, niska odporność mogą być przejawem poważnej
choroby. Może się to również wiązać z przepracowaniem bądź być skutkiem stresu.
Nie warto lekceważyć objawów!
Korzystając z karty podarunkowej - Przegląd zdrowia - możesz skorzystać z konsultacji lekarza oraz
podstawowych badań laboratoryjnych.

Zakres karty
Kupując kartę podarunkową - Przegląd Zdrowia - masz możliwość skorzystania z wizyty u lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej oraz wykonania badań laboratoryjnych.
1) Konsultacja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
2) Badania laboratoryjne:
a. Morfologia
b. Lipidogram

c. Mocz – badanie ogólne
d. Glukoza

Konsultacja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – pozwoli ocenić wynik przeprowadzonych
badań laboratoryjnych dając szansę na szybkie podjęcie leczenia.
Badania laboratoryjne:
a. Morfologia -jest najczęściej wykonywanym, podstawowym badaniem diagnostycznym.
Ocena morfologii krwi pozwala określić stan zdrowia pacjenta. Umożliwia rozpoznanie stanu
zapalnego, infekcji, niedokrwistości i wielu innych procesów chorobowych.
b. Lipidogram - składa się z badania cholesterolu, którego nadmiar prowadzi do miażdżycy.
Poziom HDL (dobry cholesterol) i LDL (zły cholesterol). Wysoki poziom LDL mówi nam, że zbyt
duże jego ilości odkładają się na ścianach tętnic. Natomiast w przypadku HDL – jego nadmiar
świadczy o działaniu przeciw miażdżycowym.
c. Mocz – badanie ogólne: ocenia parametry fizyczne moczu oraz jego osad. Pokazuje
również obecność w badanej próbce białka, cukru, ciałek ketonowych, urobilinogenu
i bilirubiny.
d. Glukoza - badanie profilaktyczne w celu diagnozy cukrzycy.

Cena: 100 PLN
Zasady korzystania z karty
Z karty mogą skorzystać osoby, które są przeprowadzić podstawową diagnozę swojego
organizmu.
Uprawienia do korzystania ze świadczeń objętych kartą nadawane są w momencie zakupu.
Realizacja karty jest możliwa w terminie 6 miesięcy od daty zakupu.
Opłata dokonywana jest we wszystkich punktach CM Medica: przy ul. Chemików 7, Kutrzeby
11 oraz w galerii handlowej Wisła w Płocku.

Jeśli jesteś zainteresowany kartą:
Skontaktuj się z nami: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 pod numerem
telefonu 24 365 09 11 lub 24 364 70 00 bądź napisz do nas: marketing@cmmedica.pl

