
Informacja 

 

,,Profilaktyka 40 PLUS’’  
Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia 
świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej 
występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa 
profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. 
Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. 
Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć 
długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.  

Program skierowany jest do Polaków, którzy: 

 w roku przeprowadzenia badania ukończą lub ukończyli 40 lat 

 nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS 

 uzupełnili ankietę przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 
39 53 

 

Jak skorzystać z pakietu?  

Należy wypełnić ankietę na IKP lub przez infolinię 22 735 39 53. 
Poczekać 2 dni robocze na wystawienie e-skierowania. 

Wybrać placówkę ProZdrowie Centrum Ortopedyczno-Diagnostyczne i skontaktować się 

pod nr telefonicznym 533 433 930 i umówić na termin badania. 
Na badanie należy zabrać dowód osobisty. 
Wyniki będą do odebrania w placówce ProZdrowie lub przez IKP. 

Co zawiera pakiet badań 

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu, dzielą się na trzy grupy: badania 
dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny 
dla pacjenta, zależy od odpowiedzi, jakich udzieli się w ankiecie. 

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet: 

 morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi 

 stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy 

 stężenie glukozy we krwi 

 próby wątrobowe: AIAT, AspAT, GGTP 

 poziom kreatyniny we krwi 



 badanie ogólne moczu 

 poziom kwasu moczowego we krwi 

 krew utajona w kale – metoda immunochemiczną (iFOTBT)  

 

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn: 

 morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi 

 stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipdowy  

 stężenie glukozy we krwi  

 próby wątrobowe: AIAT, AspAT, GGTP 

 poziom kreatyniny we krwi 

 badanie ogólne moczu 

 poziom kwasu moczowego we krwi 

 krew utajona w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT) 

 PSA-antygen swoisty dla stercza całkowity 

 

Pakiet badań diagnostycznych wspólny 

 pomiar ciśnienia tętniczego  

 pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie 

 obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) 

 ocena miarowości rytmu serca. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zdjęcie ProZdrowie  



Ulotka Profilaktyka 40 PLUS 

 



 


