
Izbirajte med različnimi paketi preventivnih pregledov

 
Preventivni pregledi za managerje

Manager Osnovni – oseben pristop in možnost dodatnih 
preiskav
Manager Osnovni + Magnetna resonanca glave  
+ izključevanje pomembnih bolezenskih sprememb 
v centralnem živčnem sistemu
Manager Obsežni – odkrivanje dejavnikov tveganja in 
opredelitev začetnih sprememb, ki še ne povzročajo težav 
in niso klinično izražene

Manager – Obsežni + Magnetna resonanca glave  
+ izključevanje pomembnih bolezenskih sprememb 
v centralnem živčnem sistemu

Preventivni pregledi, usmerjeni  
na posamezno področje:

• Preventivni pregled glave z magnetno resonanco 
• Preventivni pregled kožnih znamenj 
• Preventivni kardiološki pregled
• Preventivni gastroenterološki pregled
• Preventivni pregled pljuč

Naročanje in informacije 

0820 08240

www.doktor24.si

narocanje@doktor24.si
Klinika Doktor 24 d.o.o.,  Savska cesta 3, Ljubljana

Na Kliniki Doktor 24 opravljamo specialistične  
preventivne zdravstvene preglede, ki v celoto zajemajo 
posamezne diagnostične preglede. 

Specialistični preventivni pregledi so namenjeni  
predvsem poslovnežem in posameznikom, ki vedo,  
da je čas, da preverijo svoje zdravstveno stanje. 

Namen preventivnih pregledov je odkrivanje začetnih, 
očem skritih obolenj, ki jih posameznik sam ne opazi 
oziroma mu še ne povzročajo večjih težav. 

Prav v začetni fazi bolezni pa se da narediti največ za 
preprečitev obolenja. Posebej izpostavljeni so vodilni 
delavci in delavci z veliko mero odgovornosti, ki so pod 
vsakodnevnimi psihičnimi obremenitvami in stresom.

Spoštovani,

Termine managerskih pregledov v precejšnji meri lahko prilagodimo vašim potrebam in željam. Seveda nudimo 
tudi posamične specialistične preglede, tako v preventivne namene, kot za sledenje že znanih bolezenskih stanj. 
Neposredno pred kliniko imamo za vas rezervirano brezplačno parkirno mesto.

Direktor
Vito Vidmar, dr. med., specialist internist

Vodja in organizator managerskih pregledov
Prim. Risto Angelski, dr. med., specialist interne medicine, 
kardiologije in vaskularne medicine



Manager osnovni
Oseben pristop in možnost dodatnih preiskav

1. Klinični pregled specialista
2. Antropometrične meritve
3. Elektrokardiogram (EKG)
4. Obsežen laboratorijski pregled krvi in urina: SR, hemogram 

(levkociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCH-
C),krvni sladkor, holesterol s tipizacijo (celokupni holesterol, 
HDL holesterol, LDL holesterol), trigliceridi, Cl, K, Na, Ca, Fe, Seč, 
Kreatinin, Urat, KS, AF, AST, ALT, γGT, bilirubin celokupni, bilirubin 
direktni, analiza urina (levkociti, proteini, glukoza, urobilinogen, 
bilirubin, KET, Ph ter sediment)

5. TSH - hormon ščitnice
6. Tumorski marker

• PSA - tumorski marker za prostato - moški
• Ca 125 - tumorski marker za jajčnike - ženske

7. Merjenje gleženjskega indeksa: z meritvijo gleženjskega indeksa 
lahko poleg napredovalih oblik odkrijemo tudi predklinične 
oblike ateroskleroze in s tem odkrijemo osebe, ki so ogrožene, 
zato je meritev tudi neodvisni napovedni dejavnik srčno-žilne 
ogroženosti

8. Ultrazvočna preiskava trebuha
9. Meritev pljučne funkcije
10. Pregled vidne funkcije

11. Zaključni pogovor s svetovanjem in mnenjem

Manager osnovni 
+ magnetna resonanca glave
+ izključevanje pomembnih bolezenskih sprememb 
v centralnem živčnem sistemu

1. Klinični pregled zdravnika
2. Antropometrične meritve
3. Elektrokardiogram (EKG)
4. Obsežen laboratorijski pregled krvi in urina: SR, hemogram 

(levkociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCH-
C),krvni sladkor, holesterol s tipizacijo (celokupni holesterol, 
HDL holesterol, LDL holesterol), trigliceridi, Cl, K, Na, Ca, Fe, Seč, 
Kreatinin, Urat, KS, AF, AST, ALT, γGT, bilirubin celokupni, bilirubin 
direktni, analiza urina (levkociti, proteini, glukoza, urobilinogen, 
bilirubin, KET, Ph ter sediment)

5. TSH - hormon ščitnice
6. Tumorski marker

• PSA - tumorski marker za prostato - moški
• Ca 125 - tumorski marker za jajčnike - ženske

7. Merjenje gleženjskega indeksa: z meritvijo gleženjskega indeksa 
lahko poleg napredovalih oblik odkrijemo tudi predklinične 
oblike ateroskleroze in s tem odkrijemo osebe, ki so ogrožene, 
zato je meritev tudi neodvisni napovedni dejavnik srčno-žilne 
ogroženosti

8. Ultrazvočna preiskava trebuha
9. Meritev pljučne funkcije
10. Pregled vidne funkcije
11. Magnetna resonanca glave – namenjena je izključevanju 

pomembnih bolezenskih sprememb v centralnem živčnem 
sistemu. Preiskava zelo natančno loči med zdravim in obolelim 
tkivom v možganih, je popolnoma varna, neškodljiva, in kar je 
zelo pomembno – ni sevanja !

12. Zaključni pogovor s svetovanjem in mnenjem

cena: 249,00 €

cena: 399,00 €

1. Rentgensko slikanje pljuč in srca
2. UZ sklepov, UZ testisov, UZ mehkih tkiv, UZ perifernega ožilja,  

UZ znotraj možganskih arterij, UZ srca
3. Gastroskopija (lahko v sedaciji ali v anesteziji)
4. Urea dihalni test – dokaz prisotnosti bakterije Helicobacter Pylori
5. Kolonoskopija (lahko v sedaciji ali anesteziji)
6. Klinični pregled dojk z mamografijo in možnim ultrazvokom
7. Ginekološki pregled z ultrazvokom

8. Urološki pregled prostate
9. Pregled ščitnice
10. Nevrolog, psihiater, otorinolaringolog, ortoped, okulist,  

dermatolog in drugi specialistični pregledi
11. Zobozdravstveni pregled
12. Spričevalo specialista medicine dela
13. Drugo.

Ob klinični indikaciji opravimo dodatne preiskave, za katere priznamo 10 % popusta.



Manager obsežni 
Odkrivanje dejavnikov tveganja in opredelitev začetnih 
sprememb, ki še ne povzročajo težav in niso klinično 
izražene.

1. Klinični pregled specialista internista kardiologa
2. Antropometrične meritve
3. Elektrokardiogram (EKG)
4. Obsežen laboratorijski pregled krvi in urina: SR, hemogram 

(levkociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCH-
C),krvni sladkor, holesterol s tipizacijo (celokupni holesterol,  
HDL holesterol, LDL holesterol), trigliceridi, Cl, K, Na, Ca, Fe, Seč, 
Kreatinin, Urat, KS, AF, AST, ALT, γGT,bilirubi celokupni, bilirubin 
direktni, analiza urina (levkociti, proteini, glukoza, urobilinogen, 
bilirubin, KET, Ph ter sediment)

5. TSH - hormon ščitnice
6. Tumorski marker

• PSA - tumorski marker za prostato - moški
• Ca 125 - tumorski marker za jajčnike - ženske

7. Merjenje gleženjskega indeksa: z meritvijo gleženjskega indeksa 
lahko poleg napredovalih oblik odkrijemo tudi predklinične 
oblike ateroskleroze in s tem odkrijemo osebe, ki so ogrožene, 
zato je meritev tudi neodvisni napovedni dejavnik srčno-žilne 
ogroženosti

8. Meritve pljučne funkcije
9. Obremenitveno testiranje
10. Ultrazvočna preiskava srca
11. Ultrazvočna preiskava vratnih žil
12. Ultrazvočna preiskava trebuha
13. Pregled kožnih znamenj pri dermatologu z dermatoskopom  

+ digitalna poslikava/spremljanje
14. Pregled vidne funkcije
15. Pregled blata na prikrito krvavitev
16. Zaključni pogovor s svetovanjem in mnenjem
17. Spričevalo specialista medicine dela

Manager obsežni 
+ magnetna resonanca glave
+ izključevanje pomembnih bolezenskih sprememb  
v centralnem živčnem sistemu

1. Klinični pregled specialista internista kardiologa
2. Antropometrične meritve
3. Elektrokardiogram (EKG)
4. Obsežen laboratorijski pregled krvi in urina: SR, hemogram (levkoc-

iti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC),krvni 
sladkor, holesterol s tipizacijo (celokupni holesterol, HDL holesterol, 
LDL holesterol), trigliceridi, Cl, K, Na, Ca, Fe, Seč, Kreatinin, Urat, KS, 
AF, AST, ALT, γGT,bilirubi celokupni, bilirubin direktni, analiza urina 
(levkociti, proteini, glukoza, urobilinogen, bilirubin, KET, Ph ter 
sediment)

5. TSH - hormon ščitnice
6. Tumorski marker

• PSA - tumorski marker za prostato - moški
• Ca 125 - tumorski marker za jajčnike - ženske

7. Merjenje gleženjskega indeksa: z meritvijo gleženjskega indeksa 
lahko poleg napredovalih oblik odkrijemo tudi predklinične oblike 
ateroskleroze in s tem odkrijemo osebe, ki so ogrožene, zato je mer-
itev tudi neodvisni napovedni dejavnik srčno-žilne ogroženosti

8. Meritve pljučne funkcije
9. Obremenitveno testiranje
10. Ultrazvočna preiskava srca
11. Ultrazvočna preiskava vratnih žil
12. Ultrazvočna preiskava trebuha
13. Pregled kožnih znamenj pri dermatologu z dermatoskopom + 

digitalna poslikava/spremljanje
14. Pregled vidne funkcije
15. Magnetna resonanca glave – namenjena je izključevanju pomem-

bnih bolezenskih sprememb v centralnem živčnem sistemu. 
Preiskava zelo natančno loči med zdravim in obolelim tkivom v 
možganih, je popolnoma varna, neškodljiva, in kar je zelo pomemb-
no – ni sevanja !

16. Pregled blata na prikrito krvavitev
17. Zaključni pogovor s svetovanjem in mnenjem
18. Spričevalo specialista medicine dela

cena: 745,00 €

cena: 895,00 €

Ob klinični indikaciji opravimo dodatne preiskave, za katere priznamo 10 % popusta.
1. Rentgensko slikanje pljuč in srca
2. UZ sklepov, UZ testisov, UZ mehkih tkiv, UZ perifernega ožilja,  

UZ znotraj možganskih arterij, UZ srca
3. Gastroskopija (lahko v sedaciji ali anasteziji)
4. Urea dihalni test – dokaz prisotnosti bakterije Helicobacter Pylor
5. Kolonoskopija (lahko v sedaciji ali anasteziji)
6. Klinični pregled dojk z mamografijo in možnim ultrazvokom

7. Ginekološki pregled z ultrazvokom
8. Urološki pregled prostate
9. Pregled ščitnice
10. Nevrolog, psihiater, otorinolaringolog, ortoped, okulist,  

dermatolog in drugi specialistični pregledi
11. Zobozdravstveni pregled
12. Drugo

Dodatna ugodnost v tekočem letu opravljanja preventivnega pregleda – 10 % popusta:

• Optika Doktor 24 (na vse artikle po rednih cenah)
• Magnetna resonanca
• Doktor 24 asistenca (10% nižja cena za prvo leto)

• Laser (estetika, ginekologija)
• Zobna ambulanta
• Estetska kirurgija



Termine managerskih pregledov v precejšnji meri lahko prilagodimo vašim potrebam in željam. Seveda nudimo 
tudi posamične specialistične preglede, tako v preventivne namene, kot za sledenje že znanih bolezenskih stanj. 
Neposredno pred kliniko imamo za vas rezervirano brezplačno parkirno mesto.

Preventivni pregled 
glave z magnetno 
resonanco
Cena pregledov 250,00 €

Pregledi so namenjeni izključevanju pomembnih bolezen-
skih sprememb v centralnem živčnem sistemu. Preiskava 
z magnetno resonanco zelo natančno loči med zdravim in 
obolelim tkivom v možganih, je popolnoma varna, neškod-
ljiva, in kar je zelo pomembno – ni sevanja !

1. Magnetna resonanca glave
2. Izvid in mnenje specialista radiologa
3. Pregled pri specialistu nevrologu
4. Zaključno mnenje specialista nevrologa

Preventivni pregled 
kožnih znamenj 
pri dermatologu
Cena pregledov 100,00 €

Dermatoskopija ali površinska mikroskopija kože je meto-
da, ki dermatologom pomaga pri zgodnjem odkrivanju 
melanoma in drugih vrst kožnega raka. Z njo je mogoče ve-
liko zanesljiveje ločiti nenevarne pigmentirane spremembe 
na koži od nevarnega melanoma.

1. Pregled kožnih znamenj pri dermatologu z derma-
toskopom

2. Digitalna poslikava/spremljanje
3. Zaključno mnenje specialista dermatologa

Preventivni pregled 
pljuč
Cena pregledov 45,00 €

Pregledi so primerni za kronične kadilce (aktivne in pa-
sivne) in za osebe, ki so izpostavljene vdihavanju škodljivih 
agensov v službenem ali domačem okolju.

1. Meritev pljučne funkcije
2. Rentgensko slikanje pljuč in srca
3. Mnenje specialista radiologa
4. Zaključno mnenje

Preventivni gastroenterološki 
pregled 
Cena pregledov 490,00 €

S preventivnimi preiskavami ugotavljamo morebitne 
bolezni prebavil, jeter in žolčnih poti. Ob pregledu debe-
lega črevesja (kolonoskopija) takoj odstranimo polip, iz 
katerega se lahko razvije maligno obolenje.

1. Pregled pri specialistu gastroenterologu
2. Obsežen laboratorijski pregled krvi: SR, hemogram 

(levkociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV, 
MCH, MCHC),krvni sladkor, holesterol s tipizacijo 
(celokupni holesterol, HDL holesterol, LDL holesterol), 
trigliceridi, Cl, K, Na, Ca, Fe, Seč, Kreatinin, Urat, KS, AF, 
AST, ALT, γGT, bilirubin celokupni, bilirubin direktni

3. Ultrazvočna preiskava trebuha
4. Gastroskopija – endoskopski pregled zgornjih prebavil
5. Test na prisotnost bakterije Helicobacter Pylori
6. Kolonoskopija – endoskopski pregled debelega čreve-

sa
7. Zaključno mnenje specialista gastroenterologa
8. Na željo preiskovanca lahko opravimo gastroskopijo in 

kolonoskopijo v sedaciji ali anesteziji (brez bolečin) z 
doplačilom (10 % popusta)

Preventivni kardiološki pregled
Cena pregledov 345,00 €

Namenjen je odkrivanju najpomembnejših dejavnikov 
tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja

1. Pregled pri specialistu kardiologu
2. Elektrokardiogram (EKG)
3. Laboratorijski pregled krvi in urina: hemogram (levkoc-

iti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, 
MCHC),krvni sladkor, holesterol s tipizacijo (celokupni 
holesterol, HDL holesterol, LDL holesterol), trigliceridi, 
K, Na, Seč, Kreatinin, KS, TSH

4. Merjenje gleženjskega indeksa: z meritvijo gleženjs-
kega indeksa lahko poleg napredovalih oblik odkri-
jemo tudi predklinične oblike ateroskleroze in s tem 
odkrijemo osebe, ki so ogrožene, zato je meritev tudi 
neodvisni napovedni dejavnik srčno-žilne ogroženosti

5. Meritve pljučne funkcije
6. Obremenitveno testiranje
7. Ultrazvočna preiskava srca
8. Zaključno mnenje specialista kardiologa

Preventivni pregledi, usmerjeni na posamezno področje


