
ПРВ СПЕЦИЈАЛИЗИРАН ОДДЕЛ  
ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ



Клиничката болница „Аџибадем Систина“ нуди стан- 
дардни превентивни програми за контрола на здравјето 
прилагодени на Вашите индивидуални потреби според 
возраста, полот, зачестеноста на одредени заболувања во 
семејството, како и според Вашите животни навики и стил 
на живеење. Ваквиот пристап овозможува превенција на 
заболувања и рано откривање со цел да се започне ефикасен 
третман. Индивидуалните превентивни здравствени пакети 
се конципирани така да бидат рационални, ефективни и 
достапни за Вашиот буџет.

ШТО Е ПРЕВЕНТИВЕН ПРЕГЛЕД?
Превентивен преглед е услуга наменета за клиенти кои 
немаат здравствени проблеми, со што им се дава можност за 
прегледи и испитувања чија цел е рано откривање на одредени 
заболувања, вклучувајќи и совети и консултации за здрав живот 
и комплетна контрола врз организмот.

ЗОШТО Е ПОТРЕБЕН ВАКВИОТ  
ПРЕВЕНТИВЕН ПРЕГЛЕД?
Најверојатно мислите дека е непотребно да се оди во 
болница, да се посети лекар или да се прават испитувања ако 
се чувствувате добро. Сепак, постојат голем број ризици по 
здравјето со кои се соочуваме. Фактори поврзани со Вашите 
животни навики, генетска предиспонираност кон болести 
(пр. манифестиран дијабет, срцеви болести или карцином кај 
членови на семејството) можат да ги детерминираат Вашите 
здравствени ризици. Во овој аспект, превентивните прегледи 
играат клучна улога во раното откривање на болести. Неколкуте 
часа одвоени за превентивен преглед можат да Ви ги пружат 
сите потребни информации во врска со Вашата здравствена 
состојба и да спречат сериозни здравствени проблеми во 
иднина.



• МР НА МОЗОК
• КТ НА БЕЛИ ДРОБОВИ И 

МЕДИЈАСТИНУМ
• КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ЕХО НА ДОЈКИ 

И ДИГИТАЛНА МАМОГРАФИЈА
• ЕХО НА УРИНАРЕН ТРАКТ И 

АБДОМЕН – CHECK-UP
• СПИРОМЕТРИЈА
• CHECK-UP ПРЕГЛЕД – executive
• НУТРИЦИОНИСТИЧКА ПРОЦЕНКА
• DEXA СКЕН НА СКЕЛЕТ
• ОРТОПЕДСКО ТРАВМАТОЛОШКИ 

ПРЕГЛЕД
• АУДИОЛОШКИ ПАКЕТ 

1 (АУДИОМЕТРИЈА И 
ТИМПАНОМЕТРИЈА)

• КОМПЛЕТЕН ЕНДОСКОПСКИ 
ПРЕГЛЕД НА УВО, НОС И ГРЛО

• ЕХОСОНОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД НА 
ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА

• КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ
• ДУПЛЕКС СКЕН НА КАРОТИДИ
• ЕХОКАРДИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД – TTE
• КАРДИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
• ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМ – ЕКГ
• KОМПЛЕТЕН ГИНЕКОЛОШКИ 

ПРЕГЛЕД (ПАП, КОЛПОСКОПИЈА, 
УЛТРАЗВУК) ЦИТОДИЈАГНОСТИКА 
НА РАЗМАСКИ, Thin prep

•  Урина за уринокултура со спонтана 
микција

• Брис од грло за патогени бактерии и 
габички

• Крв за антитела на Helicobacter pylori 
IgG

• Окултно крвавење, фецес

CHECK-UP ПАКЕТ ЗА  
ЖЕНИ МЕНАЏЕРИ

91.000 ДЕНАРИ

• Гликозилиран хемоглобин (HbA1c 
DCCT/NGSP)

• CA 125
• CA 19-9
• CA 15-3
• CRP
• Седиментација
• Крвна слика - 5-диференцијална
• Мочна киселина во серум
• Уреа во серум
• Триглицериди
• Аланин аминотрансфераза ALT
• Аспартат аминотрансфераза AST
• TSH
• FT 4
• Натриум
• Вкупни протеини
• Калиум
• Алкална фосфатаза
• Магнезиум
• LDL– холестерол
• HDL– холестерол
• ЛАКТАТ ДЕХИДРОГЕНАЗА (LDH
• TIBC
• Серумско Железо
• Гама глутамил транспептидаза GGT
• Глукоза во серум
• Феритин
• Креатинин во серум
• Вкупен холестерол
• Калциум
• Алфафетопротеин AFP
• Уринарен статус со седиментација



Контакт информации
Адреса: ул. Скупи 5А, Скопје, Македонија

Е-пошта: checkup@acibademsistina.mk


