
Typ preventivní prohlídky a věk

Preventivní prohlídka u praktického lékaře pro děti a dorost 9x za rok 1x za rok 1x za dva roky

Preventivní prohlídka u praktického lékaře 1x za dva roky

Preventivní prohlídka u stomatologa 1x za rok 2x za rok 1x za rok  *  **  (těhotné ženy 2x běhěm těhotenství)

Preventivní prohlídka u gynekologa 1x za rok

Povinná preventivní prohlídka pro seniory řidiče ***

Vyšetření EKG 1x za 4 roky

Screeningové mamografické vyšetření 

Screeningová kolonoskopie 

Screening karcinomu děložního hrdla 

1x za dva roky

1x za rok (mimo ženy, které dosud neměly pohlavní styk)

HPV test 1x ve 35, 45

Preventivní oční vyšetření 1x za 4 roky (až do 61 let) ****

Vyšetření hladiny cukru v krvi 1x  18, 30 1x  za dva roky

Každá preventivní prohlídkaVyšetření moči diagnostickým papírkem 

1x 18, 30, 40, 50, 60 letVyšetření koncentrace cholesterolu a tuků v krvi 

1x za 4 rokyVyšetření funkce ledvin

Speciální test na okultní krvácení ve stolici 1x za rok 1x za dva roky

Plně hrazené preventivní prohlídky

Hlavní preventivní prohlídky

* 1x preventivní prohlídka dle vyhlášky

** 1x také navíc plně hrazená pravidelná prohlídka (nejdříve po 5 měsících od preventivní prohlídky)

*** Lékařská prohlídka v 65 a 68 letech, a to nejdříve šest měsíců před dovršením stanoveného věku (po dovršení 68 let pak každé dva roky)

**** Před 45 rokem se doporučuje také pravidelná prohlídka očí, a to ve 2 - 3 letých intervalech

Typ preventivní prohlídky a věk

Screening k odhalení onkologických onemocnění
Typ preventivní prohlídky a věk

Vybraná vyšetření v rámci preventivních prohlídek

1x za 2 roky1x r.

0 - 1 1 - 2 3 15 18 30 40 45 50 55 60 65 a více

18 30 40 45 50 55 60 a více0 - 1 1 - 2 3 15 

18 30 40 45 50 55 60 a více0 - 1 1 - 2 3 15 


