WIĘCEJ NA TEMAT badań UZUPEŁNIAJACYCH
TSH (hormon tyreotropowy) i fT4 (wolna tyroksyna)
„Jeśli Twoja tarczyca nie funkcjonuje prawidłowo, to Ty też nie!”
– ten amerykański slogan dobrze opisuje potrzebę oceny funkcji
tarczycy, jako gruczołu wpływającego na kondycję całego organizmu. Zaburzenia funkcjonowania tego gruczołu są dość często
spotykane, a zarówno niedoczynność, jak i nadczynność tarczycy
prowadzą do poważnych następstw ogólnoustrojowych. Podstawowe badania służące do oceny funkcjonowania tarczycy to
TSH (hormon tyreotropowy) i fT4 (wolna tyroksyna). W rozpoznawaniu i różnicowaniu chorób tarczycy istotna jest relacja
pomiędzy wynikami tych dwóch badań.
HBsAg i przeciwciała anty-HCV
Chociaż szacowany odsetek osób zakażonych wirusami zapalenia wątroby typu B i C w Polsce nie jest wysoki (1-2%), to stanowią one istotny problem ze względu na potencjalne poważne
konsekwencje zdrowotne, z rakiem wątrobowokomórkowym
na czele. Większość ludzi zainfekowanych tymi wirusami nie wie
o chorobie ze względu na jej wieloletni bezobjawowy przebieg,
a co za tym idzie – może zakażać kolejne osoby. Proponujemy
wykonanie badań przesiewowych w kierunku infekcji tymi wirusami – przeciwciał anty-HCV i antygenu S wirusa HBV (HBs
antygen).

Przeciwciała neutralizujące
anty-SARS-CoV-2
Badanie poziomu przeciwciał neutralizujących wirusa SARS-CoV-2,
swoistych względem białka szczytowego - antygenu S (ang. spike,
białko kolca) tego wirusa pozwala wnioskować o odporności humoralnej na COVID-19. Odporność ta może powstać zarówno
w wyniku przechorowania COVID-19 (przeciwciała przeciw białku
S powinny utrzymywać się we krwi przez co najmniej kilka miesięcy
od choroby), jak i po szczepieniu preparatami opartymi o białko S
wirusa SARS-CoV-2, a więc wszystkimi szczepionkami dostępnymi
obecnie (Pfizer/BioNtech, Moderna, Astra Zeneca, Janssen).

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka40-plus---pakietbadan-dla-milionow-polakow

R O Z S ZERZ
PROFILAKTYKĘ
Zapraszamy do skorzystania z programu
„Profilaktyka 40 PLUS”
Sieć laboratoriów DIAGNOSTYKA przystąpiła do programu
„Profilaktyka 40 PLUS”. Program realizowany będzie od lipca
2021 r. do 31 grudnia 2021. Badania z programu realizowane
są we wskazanych Punktach Pobrań sieci DIAGNOSTYKA,
których adresy można wyszukać na stronie:
https://diagnostyka.pl/profilaktyka40plus
Głównym celem programu jest profilaktyka chorób z powodu
obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem
nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej
diagnozy. Badania profilaktyczne należy wykonywać regularnie, by

Uwaga:
Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie poglądowy oraz edukacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania
decyzji medycznych. Interpretacji wyników badań powinien dokonywać
lekarz.

www.diagnostyka.pl

nie przeoczyć początkowo drobnych problemów związanych ze
zdrowiem i zareagować odpowiednio wcześnie, aby nie dopuścić
do powikłań.
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Witamina D
Niedobory witaminy D3 są w Polsce powszechne. Witamina ta
jest istotna nie tylko dla mocnych kości. Istnieje szereg doniesień dokumentujących związek między niedoborem tej witaminy-hormonu a schorzeniami o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym (np. reumatoidalne zapalenie stawów) czy nawet
nowotworami. Wykazano również korelacje między obniżonym
stężeniem witaminy D, a nadciśnieniem, otyłością i insulinoopornością, cukrzycą typu 2, miażdżycą czy zespołem metabolicznym, a w końcu z większą zapadalnością na COVID-19,
a niektóre badania wskazują też na cięższy przebieg schorzenia
u osób z jej niedoborem.

W ramach programu „profilaktyka
40 plus” badania diagnostyczne będą
realizowane w formie pakietów
dedykowanych oddzielnie dla kobiet
i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań
diagnostycznych dla kobiet:

Pakiet badań
diagnostycznych dla mężczyzn:

Pakiet badań
diagnostycznych wspólny:

• morfologia krwi obwodowej ze wzorem

• morfologia krwi obwodowej ze wzorem

• pomiar ciśnienia tętniczego,

odsetkowym i płytkami krwi,
• stężenie cholesterolu całkowitego
albo kontrolny profil lipidowy,

odsetkowym i płytkami krwi

• pomiar masy ciała,

• stężenie cholesterolu całkowitego
albo kontrolny profil lipidowy

• obwodu w pasie oraz obliczenie

• stężenie glukozy we krwi,

• stężenie poziomu glukozy

• poziom kreatyniny we krwi,

• oznaczenie hemoglobiny glikowanej

• próby wątrobowe, ASPAT, ALAT, GGTP,

wskaźnika masy ciała (BMI),
• ocenę miarowości i rytmu serca.

HbA1c

• badanie ogólne moczu,

• kreatynina

• poziom kwasu moczowy we krwi,

• badanie ogólne moczu

• krew utajona w kale – metodą

• kwas moczowy

immunochemiczną

• wzrostu,

• krew utajona w kale –
metodą immunochemiczną.
• PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Proponujemy uzupełnienie badań
z programu ‘’Profilaktyka 40 PLUS’’
o następujące parametry:

R O Z S ZERZ
PROFILAKTYKĘ
Dla osób, które zrealizują badania
w ramach programu
„Profilaktyka 40 PLUS”
w Punktach Pobrań sieci DIAGNOSTYKA,
przygotowaliśmy ofertę wykonania
dodatkowych badań poszerzających
profilaktykę.

•
•
•
•
•
•

TSH
fT4
HBsAg
przeciwciała anty-HCV
Witamina D
Przeciwciała neutralizujące anty-SARS-CoV-2

-25%
na badania
uzupełniające*

*Obniżona cena na poniższe badania obowiązuje wyłącznie w dniu realizacji badań
w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS”.

Dodatkowo w dniu realizacji skierowania na badania
z programu zdrowotnego mogą Państwo skorzystać
z rabatu 15% na wszystkie badania z oferty DIAGNOSTYKI.

-15%
na inne badania
w tym dniu

