
A Programot ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének egy átfogó vizsgálatot egészségi állapotukról és szeretnék megismerni az egészséges 

életmóddal kapcsolatos lehetőségeket. Látványos anatómiai bemutató segítségével megismerhetik az emberi test működését és felépítését, 

valamint elsajátíthatják az újraélesztés technikáját. Újdonság a virtuális 3D Anatómiai Mozi Sátor, ahol 20 perces előadássorozatot tekinthetnek meg, 

3D egyedi látvány- és hangelemekkel a látogatók. A Program minden látogató részére biztosít egy 168 oldalas Egészség Könyvet és egy ajándék  

Információs Prevenciós csomagot. 

Töltse ki a Prevenciós csomagban található Visszérbetegség rizikó tesztet. Látogasson el a Visszér 
Pont pulthoz és tájékozódjon a megelőzési lehetőségekről. Ismerkedjen meg a javasolt életmód-
tanácsokkal és kezelési lehetőségekkel visszérbetegségben.* 

MEGHÍVÓ
www.egeszsegprogram.eu

 Servier Hungária Kft.  1062 Budapest, Váci út 1-3. Telefon: 238-7799, Fax: 238-7966

*További Információ a Visszér Pont-tal kapcsolatban: 

Az egészségvédelmi szűrőprogrammal kapcsolatban, a www.egeszsegprogram.eu oldalon talál részletes információt! 

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának Főtámogatója.
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www.servier.hu

Kardiológia, Hipertónia
n Szív- és érrendszeri vizsgálat
n Vérnyomásmérés
n Artéria merevség vizsgálat

Szív és érrendszeri kockázat
n Koleszterinszint mérés
n Vércukorszint mérés
n Húgysavszint mérés

Tüdőgyógyászat
n Spirometria - Légzésfunkció
n COPD kérdőíves teszt
n Szén monoxid mérés
n Vér oxigén vizsgálat

Szemészet
n Szemnyomás vizsgálat
n Computeres látás vizsgálat
n Szemüveg dioptria vizsgálat
n Szemszárazság teszt

Teljes Testanalízis
n Magasság mérés
n Haskörfogat mérés
n  Derék-csípő arány vizsgálata
n Súly, Cél súly meghatározás
n Testzsír tömeg mérés
n Vázizom tömeg mérés
n Hasi zsírfelület vizsgálata
n BMI – Testtömeg index

Testműködés vizsgálat
n Ödéma vizsgálata
n Neuropathia vizsgálat
n Hallásvizsgálat
n  Csontok ásványi anyag  

tartalmának vizsgálata
n  Inkontinencia és vízeletürítési  

zavarok kérdőíves teszt
n Bőr hidratáltságának vizsgálata
n Bőr faggyútartalmának vizsgálata
n Bőr pigmentáció vizsgálat
n  Visszérbetegség kockázati teszt
n  Vastagbéldaganat rizikó teszt
n  Tejcukor (laktóz) érzékenység teszt
n Fizikai aktivitás szintjének felmérése

Helyszín, időpont, jelentkezés:

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2016. szeptember 24. 9-16 óráig

Mindenkit szeretettel várunk!

A programban szereplő átfogó vizsgálatok:


