
Preventivní prohlídky 
jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Podstatou prevence je včasné zachycení onemocnění, kdy se ještě nemusí projevovat klinické příznaky. Díky preventivní prohlídce se zvyšuje šance na stanovení správné diagnózy a tím na vyléčení. Časové rozmezí preventivních prohlídek je u osob od 14 let 1 x za dva roky, nejdříve však 23 měsíce po provedení poslední preventivní prohlídky Praktický lékař při této prohlídce provede kompletní interní vyšetření včetně vyšetření kůže - je doporučené od 40 roku při každé prevenci. Při výskytu podezřelých kožních znamének je doporučeno vyšetření specialistou, vyšetření protaty je doporučené od 40 roku při každé preventivní prohlídce. Stanovení kardiovaskulárního rizika - součástí prohlídky je intervence proti rizikovým faktorům kardiovaskulárních nemocí, jako je např. kouření, nadváha, nedostatek tělesného pohybu, režimové a dietní chyby. Při preventivní prohlídce se provádí kontrola očkování: jediné pravidelné očkování u nás je proti tetanu (odkaz na očkování tetanus), přeočkování je nutné každých 10-15 let. Pro další možné očkování v ordinaci PL viz na jiném místě stránek
Laboratorní vyšetření při preventivní prohlídce: vyšetření moči při každé prohlídce. Pacientovi se vyšetří celkový cholesterol a jeho frakce. Pojišťovna toto vyšetření hradí v 18, 40, 60 roce věku, pokud pacient není léčený. V případě léčby jsou nutné častější kontroly Pacientovi se vyšetří hladina glykémie (stanovení cukru v krvi) Pojišťovna toto vyšetření hradí každé 2 roky po 45 roku věku, pokud pacient není léčený. V případě léčby jsou nutné častější kontroly. Další vyšetření indikuje lékař na základě svého uvážení
Praktický lékař dále doporučí:Gynekologické vyšetření u svého registrujícího gynekologa,PAP test (stěr z děložního čípku) – odhalení možného nádoru děložního čípku,Oční vyšetření - měření nitroočního tlaku je vhodné u pacientů nad 45 let věku Stomatologické (zubní) preventivní vyšetření
Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku
Dospělí od 50 do 54 let 1x ročně.
Dospělí od 55 let 1x za 2 roky.
Provádí se vyšetření na stanovení okultního krvácení ve stolici testem (TOKS).Vyšetření je jednoduché, ordinace má k dispozici imunochemický test, který se provádí pouze z jedné stolice a není nutné dodržovat speciální dietu. Pacient odebere malé množství stolice do diagnostické zkumavky, kterou dostane u lékaře. Poté zkumavku přinese do ordinace, odevzdá ji u sestry, která provede vyhodnocení hned přímo na místě. Vyšetření stolice na okultní krvácení hradí pojišťovna od 50 let věku každoročně. V 55 letech je možné buď pokračovat ve dvouletém intervalu s tímto testem nebo absolvovat jednorázovou kolonoskopii. Kolonoskopie je vyšetření střeva ohebnou hadicí s optikou, která umožňuje přehlédnout sliznici střeva. Kolonoskopie se provede vždy, je-li výsledek testu pozitivní, tj. zjistí-li se přítomnost skrytého krvácení.
Screening rakoviny prsu
Ženy od 45 let 1x za 2 roky jsou posílány ke screeningovému mamografickému vyšetření.



