
Preventivni 
menedžerski pregledi

V Medical centru Rogaška ponujamo:

1. RAZŠIRJENI PREVENTIVNI PREGLED
2. GASTRO-KARDIO PREVENTIVNI PREGLED

3. GASTRO PREVENTIVNI PREGLED
4. KARDIO PREVENTIVNI PREGLED

“Namenjeni so vsem, ki skrbijo za svoje zdravje, predvsem tistim po 40. letu, 
ki so izpostavljeni dejavnikom tveganja, pri mlajših pa v primeru družinske 

obremenitve. Ob prvem obisku priporočamo razširjeni ali gastro-kardio pregled. 
Ob naslednjih obiskih pa zdravnik specialist predlaga vrsto pregleda glede na 

težave, prejšnje izvide oziroma želje posameznika.”

Nataša Jernejšek Kopinič, dr. med.,
specialistka interne medicine



Preventivne preglede opravljamo ob ponedeljkih in torkih, saj lahko takrat zagotovimo najoptimalnejšo ponudbo.

Dvodnevni razširjeni in gastro-kardio preventivni pregled se prične v ponedeljek zgodaj zjutraj ter se zaključi 
v torek popoldan.

Enodnevni kardio preventivni pregled se prične v ponedeljek zgodaj zjutraj ter se zaključi v ponedeljek popoldan. 

Enodnevni gastro preventivni pregled se prične v ponedeljek popoldan ali v torek zgodaj zjutraj ter se zaključi 
v torek popoldan.

Glede na vrsto programa se lahko dogovorimo tudi za nastanitev. Cena nočitve znaša 90 € plus TT. Če želite namestitev 
le iz ponedeljka na torek, vam bo soba na voljo po 12. uri, poleg nočitve pa je potrebno doplačilo za zajtrk, ki znaša 10 €. Pri 
enodnevnih programih pa vam lahko uredimo dnevno nastanitev z zajtrkom, ki znaša 65 €.

V primeru odpovedi oz. prestavitve termina v tednu (7 dni) pred prihodom si zaradi nenadomestljivega izpada 
pridržujemo pravico zaračunati 20 % vrednosti naročenega programa. V primeru bolezni prosimo zdravniško potrdilo.

OPISI PREGLEDOV IN PREISKAV 
V SKLOPU PREVENTIVNIH MENEDŽERSKIH PROGRAMOV

UVODNI RAZGOVOR OB SPREJEMU � 
Razširjeni in gastro-kardio preventivni menedžerski program se prične z uvodnim razgovorom, ki ga opravi specialistka 
interne medicine. Zdravnik in gost se pogovorita o preteklih in morebitnih zdajšnjih težavah, dejavnikih tveganja, 
družinski obremenitvi. Zdravnik lahko na osnovi ugotovitev predlaga razširitev obstoječega programa.

LABORATORIJSKE PREISKAVE
V kliničnem laboratoriju izvajamo preglede biološkega materiala: krvi, urina, blata in ostalih tekočin organizma. 
Opravljamo več kot 160 različnih analitskih preiskav. Večino jih opravimo še isti dan po odvzemu biološkega materiala.

MERJENJE SESTAVE TELESA - InBody720 
je diagnostična naprava, ki natančno analizira stanje človeškega telesa s pomočjo bioelektrične impedančne analize. 
InBody preiskava ponuja: merjenje količine telesnih tekočin, proteinov, mineralov z oceno mineralne kostne gostote ter 
maščob; merjenje mase skeletnih mišic, telesnih maščob in telesne teže;  uravnoteženost telesne gradnje, oceno zdravja 
in telesne moči; ugotavljanje debelosti oz. prevelikega deleža telesnih maščob; merjenje površine maščob, ki obdajajo 
notranje organe.

GASTROSKOPIJA
je endoskopski pregled zgornjih prebavil, ki zdravniku omogoča neposreden pogled v notranjost požiralnika, želodca 
in dvanajstnika. Naredi jo z upogljivim instrumentom, ki ima na konici vir svetlobe ter majhno kamero, ki pošilja sliko 
prebavne cevi na zaslon. Med preiskavo zdravnik lahko odvzame košček tkiva za določanje okužbe z bakterijo 
Helicobacter pylori ali za druge preiskave tkiva oz. odstrani polipe.

KOLONOSKOPIJA
je endoskopska preiskava spodnjega dela prebavil: širokega črevesa in končnega dela ozkega črevesa. Preiskavo opravi 
zdravnik endoskopist z endoskopskim instrumentom – koloskopom. Preiskava traja približno 20 do 60 minut. Če ugotovi 
spremembo na sluznici, odvzame vzorec tkiva iz tega predela (biopsija) in ga pošlje na mikroskopski pregled. Če zdravnik 
odkrije polipe, jih lahko tudi takoj odstrani s pomočjo elektroresekcijske zanke - polipektomija.

ULTRAZVOČNI PREGLED TREBUHA
Ultrazvočna preiskava trebušnih organov je neboleč in zdravju neškodljiv postopek, pri katerem zdravnik z ultrazvočno 
sondo, ki oddaja in sprejema ultrazvočne valove, preko trebušne stene pregleda trebušne organe (jetra, žolčnik, žolčne vode, 
vranico, trebušno slinavko, ledvice, nadledvično žlezo, mehur, prostato, maternico, jajčnike) in velike žile.

EKG
Elektrokardiografi ja je osnovna preiskava, s katero ugotavljamo motnje srčnega ritma, atrioventrikularnega in intraventri-
kularnega prevajanja ter ishemijo in infarkt srčne mišice. Elektrokardiogram je grafi čni zapis električne aktivnosti srca.

SPIROMETRIJA
je osnovna preiskava pljučne funkcije, pri kateri izmerimo volumen in hitrost izdihanega zraka ter pokaže večino 
funkcionalnih/mehaničnih lastnosti pljuč.
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uvodni pregled ob sprejemu

paket laboratorijskih preiskav 
(hematoloških, biokemičnih, urinskih)

merjenje sestave telesa

specialistični pregled pri gastroenterologu 
z interpretacijo izvidov in pisno mnenje

ezofagogastroduodenoskopija

ureazni test (je del EGDS)

kolonoskopija

ultrazvok trebuha

specialistični pregled pri kardiologu 
z interpretacijo izvidov in pisno mnenje

EKG

ergospirometrija

ultrazvok srca

ultrazvok vratnih žil

RTG prsnih organov

specialistični pregled pri dermatologu

pregled pri urologu, Urofl ow 
in transrektalni ultrazvok  (m)

ginekološki pregled z ultrazvokom in papa bris  (ž)

ultrazvok dojk  (ž)

prehransko svetovanje pri nutricionistu

pitno kuro zdravilne mineralne vode Donat Mg 
iz izvira, 3 x dnevno do 3 dni

1.335,00 €
zanjo

1.295,00 €
zanj

1.040,00 € 550,00 € 595,00 €

POGOSTE DODATNE PREISKAVE IN POSEGI

Polipektomija (za vsak odstranjen polip) 35,00 €

Biopsija in histologija (1 steklenička) 75,00 €

MOŽNOSTI DOPOLNITVE OBSTOJEČEGA PROGRAMA

Medicina dela 59,00 €

Mamografi ja (obe dojki) 66,00 €

Kineziološki trening 55,00 €

Sprostilno energijske tehnike 12,00 €

Specialistični pregled pri otorinolaringologu ali fi ziatru 63,00 €

MOŽNOSTI DOPOLNITVE OBSTOJEČEGA PROGRAMA

59,00 €

66,00 €

55,00 €

12,00 €

Specialistični pregled pri otorinolaringologu ali fi ziatru 63,00 €



ERGOSPIROMETRIJA
je preiskava, pri kateri med telesno obremenitvijo s spremljanjem izmenjave plinov, srčnega utripa, EKG in ventilacije 
opazujemo prilagajanja srca in ožilja ter dihal na stres, ki ga predstavlja telesna obremenitev.

CIKLOERGOMETRIJA ALI OBREMENITVENO TESTIRANJE
je nadzorovana kvantitativna ocena telesne zmogljivosti, ki poteka na kolesu ali tekočem traku po določenem protokolu. 
Preiskava je nujna v diagnostiki koronarne bolezni.

ULTRAZVOK SRCA
je preiskava, ki na neinvaziven način omogoča natančen prikaz struktur srca, krčljivosti srčne mišice, dinamičen prikaz 
pretokov in oceno funkcije zaklopk.

ULTRAZVOK VRATNIH ŽIL
Barvni Doppler omogoča neinvazivno slikovno določitev pretokov, začetnih ateromatoznih in že napredovalih 
aterosklerotičnih sprememb – plakov, ki zožijo notranjost žil, ki oskrbujejo možgane.

RENTGENSKO SLIKANJE PRSNIH ORGANOV
je neboleč in z ustrezno zaščito zdravju neškodljiv postopek, pri katerem se ocenjuje stanje prsnih organov.

UROFLOW
je popolnoma neinvazivna preiskava pretoka urina.

TRANSREKTALNI ULTRAZVOK
je preiskava, pri kateri z ultrazvokom pregledamo prostato s pomočjo sonde. Ta nam tudi omogoči odvzem biopsijskih vzorcev 
iz točno določenih delov prostate.

TRANSVAGINALNI ULTRAZVOK
z vaginalnim ultrazvokom se natančno odkrivajo spremembe v mali medenici, zlasti na maternici in jajčnikih.

PAPA BRIS
Bris materničnega vratu je neboleča preiskava, s katero odkrivamo predrakaste spremembe na materničnem vratu.

ULTRAZVOK DOJK
je samostojna preiskava pri mlajših ženskah ali kot dodatek mamografski preiskavi.

PREHRANSKO SVETOVANJE PRI NUTRICIONISTU
je pogovor o načinu prehranjevanja in življenskih navadah. Nutricionist gostu svetuje o pravilni in zdravi prehrani 
ter mu pomaga pri spremembi prehranjevalnih navad.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE PREVENTIVNIH MENEDŽERSKIH PREGLEDOV

Za vse informacije in rezervacijo termina vam je na voljo svetovalka za preventivne 
menedžerske preglede.

T: +386 (0)3 811 7012 ali +386 (0)51 399 003  |  E-mail: menedzerski.pregledi@rogaska-medical.com

Cenik velja od 18. 1. 2016. Cene vključujejo DDV. Zdravstvene storitve so v skladu s 1. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV
oproščene plačila davka na dodano vrednost. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

www.rogaska-medical.comZdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina, SlovenijaZdravilišče Rogaška - Zdravstvo d.o.o.
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