
Tema lunii: Prevenția este pe primul loc în august 

  

PREVENȚIA NU ARE 
VACANȚĂ 

 

35 €  
CONTROL GENERAL 
Este important să efectuați un control general pentru a preveni apariția 
bolilor sau pentru a le depista din faze timpurii. 
• HEMOLEUCOGRAMĂ, GLICEMIE, CREATININĂ, TGP, TGO, ESR, PT, 
SPE, GGT, COLESTEROL TOTAL, HDL, TRIGLICERIDE, FIER, FOSFATAZĂ 
ALCALINĂ 

 

20 €  
Cod CDC 169 

VITAMINA D 
Prin expunerea la soare, corpul produce vitamina D, un hormon care 
reglează funcționarea mai multor organe și sisteme și care stimulează 
sistemul imunitar. 
• 25-OH-VITAMINA D 

Cod CDC 168 

 

54 €  
BOALA CELIACĂ  
Boala celiacă este o afecțiune patologică frecventă, cauzată de 
intoleranța la gluten. Este o boală autoimună cronică, care determină 
pacientul să respecte un regim strict, fără gluten, pe toată durata vieții. 
• ANTICORPI ANTITRANSGLUTAMINAZĂ IGA ȘI IGG, ANTICORPI 
ANTIENDOMISIUM IGA, IMUNOGLOBULINĂ IGA, SIDEREMIE 

Cod CDC 233 

 

24 €  
TIROIDA 
Tiroida este o glandă mică, cu rol în reglarea funcțiilor importante ale 
corpului. Afecțiunile sale cauzează: modificarea frecvenței cardiace, 
stare de slăbiciune, oboseală, agitație, modificări ale greutății, 
intoleranță la căldură și la frig. 
• TSH, FT3, FT4 

Cod CDC 135 

 

30 €  
FICATUL 
Ficatul este un organ fundamental conectat la sistemul digestiv, care 
îndeplinește numeroase funcții utile nu doar pentru digestia alimentelor, 
ci și pentru apărarea organismului și pentru eliminarea substanțelor 
toxice. 
• BILIRUBINĂ TOTALĂ ȘI FRACȚIONARĂ, COLESTEROL TOTAL, 
FOSFATAZĂ ALCALINĂ, TGO - TGP - GAMA GT, TRIGLICERIDE, GLICEMIE 

Cod CDC 227 



 

PROGRAMĂRI ONLINE 

Site-ul web CDC-Affidea Group 
Puteți face o programare pe site-ul web www.gruppocdc.it de pe 
telefon, tabletă sau computer. 

Aplicația CDC-Affidea Group 
Disponibilă în App Store și Google Play 
pentru a vedea serviciile disponibile și a face o programare. 

Returnare apel pentru servicii private 
Puteți lăsa numărul dvs. de telefon pe site-ul web www.gruppocdc.it, 
iar noi vă vom suna pentru a face o programare. 

Apel direct 
Puteți face o programare pe site-ul web www.gruppocdc.it sunând un 
operator de pe orice dispozitiv cu o conexiune de date. 

PROGRAMĂRI TELEFONICE 

CUP privat 
de pe telefon fix sau mobil 

CUP SSN 
de pe 
telefon fix  

CUP SSN 
de pe 
telefon 
mobil  

COLECTAREA REZULTATELOR 

De la centrul ales de dvs.  Fișe medicale online  


