
Celoročná  zdravotná starostlivosť (  informácie )

Preventívne centrum OÚ sv. Alžbety, Bratislava
     Je zmluvný vzťah dohodnutý na 12 kalendárnych mesiacov odo dňa uhradenia poplatku.  
Poskytuje primárnu zdravotnú  starostlivosť lekárom prvého kontaktu s možnosťou využitia  
služieb odborných ambulancií.
     Je  možná aj  kombinácia  komplexnej  onko-kardiovaskulárnej  preventívnej  prehliadky  
s programom celoročnej zdravotnej starostlivosti.
  
  
Pro Care Bratislava
     V celoročnom poplatku sú zahrnuté všetky vyšetrenia, ošetrenia. Konzultácie, odporúčania 
v chorobe so zabezpečením všetkých potrebných liekov a zdravotníckeho materiálu.  Ak ste  
celý rok bez chorôb ( ale aj popri nich ) v poplatku je 1 – 2 preventívne vyšetrenie ročne,  
zistenie  rizikových  faktorov  ischemickej  choroby  srdca,  včasné  zachytenie  nádorových  
ochorení, odstránenie materských znamienok spojené s histologickým vyšetrením, očkovanie  
proti  chrípke,  psychologické  poradenstvo.  Zmluva  platí  12  mesiacov  od  jej  uzavretia.  
Zvýhodnené sú tie  rodiny,  kde so ročné zdravotnícke služby predplatia  obaja rodičia,  ich 
deťom do 18 rokov bude sanatórium k dispozícii zadarmo.
     Telefonické objednávanie na ošetrenie svojho zdravia, vypisovanie lekárskych predpisov,  
pracovná doba od 8.oo hod. do 20.oo hod., v sobotu od 8.oohod.  do 13.oo hod.
                                                                                                       
PRO BIOS Bratislava
      Celoročná zdravotná starostlivosť                                             
Je potrebné, aby klient podpísal dohodu s praktickým lekárom, resp. i s gynekológom
zdravotníckeho  zariadenia.  Klient  má  celoročnú  zdravotnú  starostlivosť  na  všetkých  
ambulanciách  zabezpečenú  bez  doplatkov.(primárna  –  praktický  lekár  pre  dospelých  
a gynekológ,  a sekundárna  zdravotná  starostlivosť  –interné  lekárstvo,  kardiológia,  
angiológia,  radiodiagnostika  –  mamografia,  ultrazvukové  vyšetrenia,  denzitometria,  
gynekológia a pôrodníctvo, prsníková ambulancia, endokrinológia a osteológia, alergológia,  
imunológia,  spirometria,  neurológia,  urológia,  dematológia,  fyziatria  a liečebná 
rehabilitácia,  malá  chirurgia,  ortopédia.  ORL.  Očná  ambulancia  a psychologický  
ambulancia sú na priamu platbu).  

     Celoročná zdravotná starostlivosť                                                
Je potrebné, aby klient podpísal dohodu s praktickým lekárom, resp. i s gynekológom 
zdravotníckeho  zariadenia.  Klient  má  celoročnú  zdravotnú  starostlivosť  na  všetkých  
ambulanciách zabezpečenú bez doplatkov.

     Celoročná zdravotná starostlivosť                                                
Je potrebné, aby klient podpísal dohodu s praktickým lekárom, resp. i s gynekológom
Zdravotníckeho  zariadenia.  Klient  má  celoročnú  zdravotnú  starostlivosť  na  všetkých 
ambulanciách zabezpečenú bez doplatkov. 
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