
S T A N D A R D N I C E L O S T N I   P R E G L E D 
 
(1) Pregledi in diagnostika, ki se opravijo v Medicinskem centru Medartis: 
 

PREGLED ZDRAVNIK 

Specialistični internistični pregled - pogovor 
(anamneza) in pregled. 

Damjan Birtič, dr. med., spec. 
pulmolog 

Ultrazvok srca - natančen pregled srčnih votlin, srčnih 
zaklopk in osrčnika.  

prim. doc. dr. Matjaž Klemenc, 
dr. med., spec. kardiolog 

Elektrokardiogram (EKG) srca v mirovanju je grafični 
zapis, ki zdravniku pomaga pri oceni delovanja srca.  

Damjan Birtič, dr. med., spec. 
pulmolog 

Cikloergometrija (EKG ob obremenitvi) - Gre za 
testiranje srčne zmogljivosti. Med opravljanjem 
obremenitvenega testiranja na ergometru (kolesu) 
ugotovimo morebitne srčne okvare s pomočjo 
elektrokardiograma. 

Damjan Birtič, dr. med., spec. 
pulmolog 

Spirometrija (krivulja pretok / volumen) - merjenje 
funkcionalne prostornine pljuč. Volumen izdihanega zraka 
in vitalna kapaciteta se merita s pomočjo izdihanega zraka 
v spirometer. 

Damjan Birtič, dr. med., spec. 
pulmolog 

Ultrazvok trebušne votline (trebuh, sečila in testis ali 
rodila) zajema pregled in oceno stanja struktur jeter, 
žolčnika, žolčnih vodov, vranice, trebušne slinavke, ledvic, 
nadledvične žleze, glavnih žil trebušnih organov, sečnega 
mehurja in rodil pri ženskah, večje spremembe na 
črevesju, orientacijsko tudi prostate in testisov.  

Beno Repe, dr. med., spec. 
radiolog 

 
(2) Diagnostika, ki se opravi izven Medicinskega centra Medartis: 
 

Rentgensko slikanje prsnega koša v dveh projekcijah  

 
 
  



(3) Laboratorijske preiskave, ki se opravi izven Medicinskega centra Medartis:  
 
Krvna slika: 

Hepatogram 

Haemogram 

Trigliceridi 

Holestorol celokupni 

HDL holesterol 

LDL holesterol 

 
Tumorski markerji:  
Te preiskave omogočajo zgodnje odkrivanje nekaterih rakastih obolenj.  

PSA - pokazatelj sprememb na prostati  

CEA - pokazatelj sprememb na črevesju 

CA125 - pokazatelj sprememb na jajčnikih 

CA15-3 - pokazatelj sprememb na dojki 

CA19-9 - pokazatelj sprememb na želodcu, trebušni slinavki in žolčevodih 

 
Ščitnični hormon: 

TSH - ugotavljanje delovanja ščitnice 

 
Urinske preiskave: 

Trak, Proteini, Hb/U-Erci, Bilirubin, Urobilinogen, Glukoza, Ketoni, Lkci, pH, Relativna 
gostota, Nitriti, Sediment, Uricult in Alfa Amilaza 

  
(4) Zaključno mnenje s posvetom pri zdravniku specialistu: 
 
Po opravljenih pregledih in preiskavah se zdravnik specialist internist pogovori s pacientom ter             
poda končno oceno oz. mnenje o zdravstvenem stanju posameznika. 
Celoten pregled traja približno 3 do 4 ure. 
Pacient prejme končno pisno mnenje z vsemi izvidi na dom nekaj dni po opravljenih pregledih. 
 
KONČNA CENA za zgoraj navedene storitve je 550 €. 
  



Nekateri dodatni specialistični pregledi, ki se lahko opravijo po dogovoru z zdravnikom na             
podlagi ugotovljenega v predhodnih preiskavah: 

PREGLED ZDRAVNIK CENA 

Dermatološki pregled Ana Slana, dr. med., spec. 
dermatolog 70 € 

Ortopedski pregled dr. Matevž Gorenšek, dr. 
med., spec. ortopedski 
kirurg 

70 € 

Ginekološki pregled s PAP testom Barbara Venier, dr. med., 
spec. ginekolog 55 € 

Meritev gleženjskega indeksa je angiološka 
(angiokirurška) presejalna metoda s katero 
odkrivamo periferno arterijsko okluzivno bolezen v 
zgodnji fazi (pretočnost motenj na spodnjih 
okončinah). 

Tamara Klarić, dr. med. 
spec. splošne kirurgije 20 € 

Ultrazvok vratnih žil omogoča neinvazivno 
določitev prisotnih aterosklerotičnih sprememb na 
notranji žilni steni in posledične zožitve žile. 
Preiskava je povsem nenevarna, neagresivna, 
ponovljiva, obenem pa natančno in hitro odkriva že 
začetne aterosklerotične spremembe na ožilju. 

Tamara Klarić, dr. med. 
spec. splošne kirurgije 80 € 

Flebološki pregled z ultrazvokom ven spodnjih 
okončin omogoča ugotovitev prisotnosti krčnih žil in 
venskega popuščanja 

Tamara Klarić, dr. med. 
spec. splošne kirurgije 75 € 

Ultrazvok vratu Beno Repe, dr. med., 
spec. radiolog 60 € 

Klinični pregled in ultrazvok dojk  dr. Janka Šiftar, dr. med., 
spec. ginekolog 75 € 

 
V dogovoru z vami lahko pripravimo individualen paket pregledov in preiskav. Lahko 
izbirate med vsemi zgoraj naštetimi, lahko pa vključimo tudi še druge. 
 


