
                                                                                   

„Profilaktyka 40 PLUS” 

Pakiet nieodpłatnych  badań diagnostycznych dla Polaków od 40 roku życia.

Jak skorzystać z badań?

1. Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP)  na stronie pacjent.gov.pl.
2. Wypełnij ankietę Profilaktyka 40PLUS.
3. Po jej uzupełnieniu wygeneruj e-skierowanie na pakiet badań – generowanie e-

skierowania przez system trwa do 2 dni roboczych.
4. Zgłoś się na badania w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie sp. z o.o. do 

Przychodni Przyszpitalnej (Gabinet nr 3), która realizuje program. (po wykonaniu 
badań wykonanych przez pielęgniarkę zostaniesz przekierowany do Punktu Pobrań). 
Weź dowód osobisty.

5. Pobranie krwi odbywa się w Punkcie Pobrań Szpitalnego Centrum Medycznego w 
Goleniowie – Budynek Główny (Wejście A, gab. 4), tutaj tez możesz odebrać wyniki.

Jeśli nie korzystasz z Internetowego Konta pacjenta, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet 
badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej pod tel. 22 735 39 53.

 „Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów 
dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3. stężenie glukozy we krwi;
4. AlAT, AspAT, GGTP;
5. poziom kreatyniny we krwi;
6. badanie ogólne moczu;
7. poziom kwasu moczowego we krwi;
8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).



Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3. stężenie glukozy we krwi;
4. AlAT, AspAT, GGTP;
5. poziom kreatyniny we krwi;
6. badanie ogólne moczu;
7. poziom kwasu moczowego we krwi;
8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

1. pomiar ciśnienia tętniczego;
2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała 

(BMI);
3. ocena miarowości rytmu serca

Zrobiłeś badania i co dalej?

1. Skonsultuj wyniki badań ze swoim lekarzem POZ.
2. W razie wątpliwości zostaniesz kierowany na dalszą diagnostykę.

Pamiętaj!

Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć 
długotrwałego leczenia.
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