
v Medical centru Rogaška

25 let izkušenj | 50 specialistov | celostna obravnava | MR celega telesa

Preventivni 
menedzerski 

pregledi 



Pregledi in preiskave

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

MR ene regije s kontrastom

specialistični pregled pri dermatologu

pregled pri urologu, Uroflow in transrektalni ultrazvok  (m)
ginekološki pregled z ultrazvokom in papa bris  (ž)
specialistični pregled pri fiziatru

prehransko svetovanje 

pitna kura zdravilne mineralne vode Donat Mg iz izvira

2.350,00 € 1.540,00 € 810,00 € 920,00 €
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“Zdravje priznavamo za največjo vrednoto, zato je prav, da mu posvetimo pozornost in čas ter se redno soočamo 
in seznanjamo s stanjem telesa in duha. Splošno znano je tudi, da je preprečevati boljše kot zdraviti, in v Medical
centru Rogaška smo strokovnjaki za oboje. Za vas smo oblikovali različne preventivne programe, s katerimi bomo
podrobno preučili vaše zdravstveno stanje, tveganja za nastanek bolezni ter vam svetovali, kako delovati, da 
boste ohranili in izboljšali zdravje ter uživali v življenju brez zdravstvenih težav.”

mag. Irena Bajc, dr. med., specialistka družinske medicine, vodja preventivnega programa

Polipektomija (za vsak odstranjen polip) 45,00 €

Biopsija in histologija (1 steklenička) 96,00 €

POGOSTE DODATNE PREISKAVE IN POSEGI, KI NISO VKLJUČENI V CENO PROGRAMOV
Endoskopske preiskave vključujejo natančen pregled sluznice zgornjih oziroma spodnjih prebavil in test za 
ugotavljanje prisotnosti bakterije Helicobacter pylori ob preiskavi želodca. Če ugotovimo sumljive ali bolezenske 
spremembe, praviloma takoj opravimo dodatne posege, ki jih ne moremo predvideti in zato niso vključeni v ceno 
programov. 
Polipektomija je odstranitev polipov s posebnimi pripomočki za enkratno uporabo. Poraba materiala je odvisna 
od velikosti in oblike polipov.
Histopatološka preiskava je natančen mikroskopski pregled odstranjenega polipa ali odščipov sluznice in 
diagnostična opredelitev, ki jo opravi specialist patolog v patološkem laboratoriju zunaj naše ustanove. Izvid 
prejmete v roku dveh tednov, v nujnih primerih pa v enem.



MOŽNOSTI DOPOLNITVE OBSTOJEČEGA PROGRAMA 

MR celega telesa                                                                                                                                    1.080,00 €
                                                                                                               (ob izbiri preventivnega pregleda 900,00 €)

Specialistični pregled z UZ ven in arterij spodnjih okončin 180,00 €

Pregledovanje kožnih znamenj s Fotofinderjem (odvisno od števila znamenj) od 30,00 € do 180,00 €

Globoka sedacija pri ezofagogastroduodenoskopiji 230,00 €

Analgosedacija pri ezofagogastroduodenoskopiji 160,00 €

Globoka sedacija pri kolonoskopiji 260,00 €

Analgosedacija pri kolonoskopiji 160,00 €

Globoka sedacija pri ezofagogastroduodenoskopiji in kolonoskopiji 350,00 €

Analgosedacija pri ezofagogastroduodenoskopiji in kolonoskopiji 215,00 €

Specialistična obravnava pri otorinolaringologu 100,00 €

Specialistična obravnava pri ortopedu 110,00 €

Specialistična obravnava pri nevrologu 100,00 €

Pregled pri specialistu medicine dela in potrditev napotnice za obdobni zdravstveni pregled 70,00 €

Kombinirana manualna terapija (50 min) 79,00 €

Medicinska ročna masaža (45 min) 51,00 €

Refleksna masaža stopal (30 min) 39,00 €

Ocena funkcijskega stanja pri fizioterapevtu 80,00 €

Doplačilo za anestezijo pri MR-preiskavi 300,00 €

Doplačilo za anestezijo pri dveh MR-preiskavah 420,00 €

ODPOVED OZIROMA PRESTAVITEV PREGLEDA
V primeru odpovedi oziroma prestavitve termina si pridržujemo pravico zaračunati naslednje vrednosti naročenega programa:

Pred načrtovanim terminom Vrednost programa

6-7 dni 20 %

3-5 dni 70 %

0-2 dneva 100 %

Dvodnevne razširjene preventivne programe izvajamo ob ponedeljkih in torkih, razen v času praznikov in počitnic. 
Za enodnevne programe je možen dogovor tudi izven rednih terminov. Ob prihodu v naš center vas bo sprejelo 
strokovno osebje, ki vas bo vodilo med posameznimi sklopi programa ter bo na voljo za morebitno pomoč in 
vprašanja. 
Na dan začetka programa morate priti tešči, ker je to pogoj za odvzem krvi za laboratorijske preiskave, merjenje 
sestave telesa in UZ trebušnih organov. Pred kardiološkim programom in obremenitvenim testiranjem morate 
zaužiti lahek obrok; predlagamo, da se odločite za zajtrk v bližnjem hotelu (10 EUR). 
Za preiskavo črevesja je potrebna 24-urna priprava; prejeli boste natančna navodila in zdravilo Moviprep za 
čiščenje. Čiščenje je dokaj zahteven postopek, ki lahko vpliva na psihofizične sposobnosti. Vožnja avtomobila je 
odsvetovana; svetujemo, da prenočite in se pripravite v bližnjem hotelu. 
Soba vam je na voljo do konca preiskav. Cena nočitve je 90 EUR, dodatno plačate še turistično takso. Pri enodnevnih 
kardioloških preventivnih programih vam lahko uredimo dnevno nastanitev z zajtrkom (65 EUR). 
Vse zahtevnejše preiskave so lahko povezane z zapleti, ki smo jih s strokovnostjo, dolgoletnimi izkušnjami in 
vrhunsko opremo v našem centru zmanjšali na najnižjo raven.



MR CELEGA TELESA 
Diagnostičen postopek za odkrivanje naključnih patoloških sprememb je koristen, hiter, neškodljiv in neinvaziven. 
V preventivnih programih pri več kot polovici preiskovancev, ki nimajo zdravstvenih težav, ugotovimo različne 
spremembe, ki so lahko benigne, potencialno bolezenske ali celo maligne. MR-preiskava celega telesa je smiselna kot 
dopolnilna preiskava ob osnovnih programih in ni zamenjava za ostale specialistične obravnave. Določene bolezenske 
signale, ki jih odkrijemo pri omenjeni preiskavi, je treba dodatno opredeliti s ciljanimi preiskavami organov.

ENDOSKOPIJA V SEDACIJI
Endoskopske preiskave lahko spremljajo neprijeten občutek siljenja na bruhanje pri pregledu zgornjih prebavil in 
občutek napihnjenosti, neprijetnosti in tudi občasne bolečnosti pri pregledu spodnjih prebavil. V zahodnem svetu 
jih večino opravijo v delni ali globoki sedaciji, pri nas imate možnost izbire. 
Pri delni ali ANALGOSEDACIJI prejmete zdravila proti bolečinam in za pomiritev, ki vam pomagajo, da preiskave 
lažje prenašate. 
GLOBOKO SEDACIJO nadzira specialist anesteziolog, ki vas uspava v prijeten spanec, da med preiskavo ne 
čutite ničesar, zbudi pa vas takoj po končani preiskavi.
Po endoskopiji v sedaciji ostanete še krajši čas pod zdravstvenim nadzorom, še nekaj ur po preiskavi morate 
upoštevati navodila za preprečevanje zapletov.  Sedacija je ob strokovni izvedbi varen postopek; količina zdravil,  
ki jo prejmete, je bistveno manjša kot ob splošni anesteziji ob operacijah, zato po posegu ni težav s slabostjo, 
spominom ali slabim počutjem. 
Tako analgosedacijo kot globoko sedacijo je treba rezervirati vnaprej, saj obe izvajamo le v določenih terminih.

MR PREISKAVA V ANESTEZIJI 
Pri težavah, ki se lahko pojavijo pri izvajanju MR-preiskav v budnem stanju, kot je npr. klavstrofobija, lahko 
preiskavo opravite v anesteziji. Postopek je varen in se rutinsko izvaja pod vodstvom izkušenega specialista 
anesteziologa. Anesteziolog vas z zdravili uspava ter natančno in skrbno nadzoruje ves čas preiskave. Kljub temu 
lahko občasno pride do zapletov, ki so običajno blagi. Predvidena preiskava ne bo možna, če bo ocenjeno tveganje 
za splošno anestezijo pri vas preveliko. Po opravljeni MR-preiskavi v splošni anesteziji ostanete še nekaj časa pod 
nadzorom zdravstvenega osebja in dobite navodila za preprečevanje zapletov. MR-preiskavo v anesteziji je treba 
rezervirati vnaprej, saj jo izvajamo le v določenih terminih.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE PREVENTIVNIH MENEDŽERSKIH PREGLEDOV

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

Cenik velja od 1. 9. 2022. 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.


