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Cílem preventivních programů je snížit výskyt prvních nebo opakovaných klinických 
příhod. SMC poskytuje unikátní službu - preventivní program v kardiologii.  Je určen 

všem, pro které je zdraví prioritou a uvědomují si, že dobrá životní prognóza  
začíná prevencí. 

Program je komplexně zaměřen na identifikaci rizikových faktorů  
a včasnou diagnostiku srdečních onemocnění. Kardiovaskulární onemocnění jsou  

v Evropě stále na předních příčkách v příčinách úmrtí. 

Pojďme to společně změnit! Zodpovědnost za své zdraví máte ve svých rukách  
– důležitá je prevence, včasná diagnostika a kvalitní lékařská péče.

Jsme tu pro vás a rádi vám na této cestě pomůžeme. Žádné dlouhé čekací doby, indi-
viduální přístup, zkrátka program pro Vaše srdce na míru. 

PREVENTIVNÍ PROGRAM  
V KARDIOLOGII

PROČ?
• protože chcete vědět jak na zdravé srdce

• protože je důležitá nejen délka, ale i kvalita života



OBJEDNÁVKY:
T: +420 731 094 030 E: info@sanitarymedicalclinic.cz

Pražská 1616, Mníšek pod Brdy 252 10

Kam se obracíme, pokud je potřeba:  
Spolupracujeme s největšími kardiocent-
ry, na prvním místě stojí IKEM, Kardiocen-
trum II. Interní kliniky VFN  a Nemocnice 
Na Homolce

CENA PREVENTIVNÍHO  
PROGRAMU: 

8 500 Kč

Co vás čeká?
• kompletní kardiologické vyšetře-

ní, včetně EKG - podrobné kardio-
logické vyšetření lékařem v oboru 
kardiologie a sportovní medicíny

• laboratorní odběr se zaměřením 
na rizikové faktory kardiovasku-
lárních onemocnění – biochemie, 
krevní obraz, rozbor krevních 
lipidů

• 24 hodinová monitorace EKG 
– tzv. EKG Holter - kontinuální 
záznam EKG, umožňuje mimo jiné 
diagnostikovat poruchy srdečního 
rytmu

• 24 hodinová monitorace krevního 
tlaku - pravidelné měření krevní-
ho tlaku během denních aktivit 
slouží k přesnější diagnostice 
hypertenze

• echokardiografie - vyšetření 
srdce pomocí ultrazvuku, slouží 
ke zhodnocení funkce srdečního 
svalu a chlopní

• zátěžová běhátková ergometrie - 
posouzení celkové zdatnosti srd-
ce při zátěži, maximální tepové 
frekvence a reakce krevního tlaku  
a EKG zátěž

Co je výsledkem 
celého vyšetřovacího 
programu?
• komplexní kardiologická 

diagnostika

• analýza rizikových faktorů 
kardiovaskulárních onemocnění  
a návrh jejich intervence

• výživová a sportovní doporučení

• návrh další léčby či dispenzární 
kardiologické péče – je-li potřeba 

• specifická péče v nejlepších 
kardiocentrech, pokud je 
indikována

• tedy kompletní doporučení pro 
vaše srdce na míru


