Programa de Reconeixement Preventiu Ginecològic

Reconeixement preventiu ginecològic individualitzat
A Clínica Diagonal oferim reconeixements mèdics ginecològics preventius
individualitzats, amb una atenció personalitzada, realitzada per professionals experts
en aquesta especialitat caracteritzats per l’excel·lència. Per a la realització de l'estudi
disposem d'avançades tecnologies diagnòstiques amb l'objectiu de detectar factors de
risc, comprovar el bon funcionament dels principals òrgans vitals i facilitar la
determinació de recomanacions i actuacions específiques que fomentin el benestar del
pacient.

Com funciona un reconeixement?
La Unitat de reconeixement preventiu de Clínica Diagonal està integrada per diversos
especialistes caracteritzats per l’excel·lència. Totes les proves es realitzen en un únic
matí, i sempre amb cita prèvia, per tal d’optimitzar el temps del pacient i conèixer de
forma ràpida el seu estat general. La revisió comença a les 9.30h del matí, en dejú, a la
recepció principal de Clínica Diagonal. El pacient és rebut per una assistent que
l’informarà dels passos a seguir. Aquesta mateixa assistent l'acompanyarà durant tot el
circuit de proves que engloba la revisió i a la visita amb el metge responsable de la
mateixa, qui l’entrevistarà i omplirà la seva història clínica. Un cop establerts els
resultats de les proves, es programarà una altra visita mèdica, per a la valoració dels
mateixos i la definició de recomanacions mèdiques. Un cop finalitzada la visita, el
personal assistent l'acompanyarà al Restaurant Moos a on se li oferirà un esmorzar
complet i un tiquet de sortida de l’aparcament gratuït.
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Tipus de reconeixements:
A. Reconeixement ginecològic bàsic
B. Reconeixement ginecològic Menopàusic
A. Protocol de reconeixement preventiu ginecològic bàsic .................................................. 210€
Arribada a Clínica Diagonal (C/ Sant Mateu, 24-26 d´Esplugues de Llobregat).
Aparcament sense cost dins el mateix edifici.
Benvinguda a la recepció del hall principal i presa de dades administratives.
Visita amb el metge responsable del reconeixement: exploració física, història clínica
Citologia vaginal
Ecografia transvaginal
Mamografia
Anàlisi de sang i orina:
Estat general: hemograma
Detecció d’anèmia i malalties per excés de ferro: siderèmia, ferritina
Detecció de dislipèmia. Factor de risc cardiovascular: colesterol total, HDL,
LDL,
triglicèrids. Índex d’ Aterogenicitat.
Funció renal: creatinina
Funció hepàtica: GOT, GPT
Funció del pàncrees: amilasa
Tiroide: TSH
Metabolisme mineral: calci
Perfil d’orina: sediment

Esmorzar al Restaurant Moos
Segona visita amb el metge responsable del reconeixement per a la valoració dels
resultats i la determinació de les recomanacions mèdiques
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B. Reconeixement preventiu ginecològic menopàusic .................................................. 310€
Arribada a Clínica Diagonal (C / Sant Mateu, 24-26 d'Esplugues de Llobregat).
Benvinguda a la recepció del hall principal i presa de dades administratives.
Visita amb el metge responsable del reconeixement: exploració física, història clínica
Citologia vaginal
Ecografia transvaginal
Anàlisi de sang i orina:
Estat general: hemograma
Detecció d'anèmia i malalties per excés de ferro: siderèmia, ferritina, àcid fòlic
i vitamina B12.
Detecció de diabetis. Factor de risc cardiovascular: glucosa, Hb glicosilada
Funció renal: proteïnograma, creatinina, índex de filtrat glomerular
Funció hepàtica: GOT, GPT
Funció del pàncrees: amilasa
Tiroide: TSH
Marcadors tumorals: CA 125
Metabolisme mineral: calci i magnesi
Perfil d’orina: sediment
Mamografia
Densitometria
Esmorzar al Restaurant Moos
Segona visita amb el metge responsable del reconeixement per a la valoració del
resultat i la determinació de recomanacions mèdiques.

Clínica Diagonal
Sant Mateu, 24-26 – 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
www.clinicadiagonal.com – info@clinicadiagonal.com – 932 053 213

Programa de Reconeixement Preventiu Ginecològic
Possibles ampliacions del reconeixement preventiu ginecològic (amb cost addicional)
En funció dels seus antecedents familiars, personals i resultats de la primera visita amb el metge
responsable del seu reconeixement, presentem els següents estudis addicionals:

Proves relacionades
Ecografia mamària ....................................................................................................................... 39€
Ecografia mamària amb punció inclou anatomia patològica .................................................. 176€
Ressonància nuclear magnètica mamària ................................................................................ 180€
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