Cenik paketov preiskav
veljaven od 1. 1. 2018
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Cenik paketov
preiskav preventiva in zdravljenje
Veljavnost od 1. 1. 2018

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED
Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z ZDDV-1 oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED

Cenik paketov preiskav
veljaven od 1. 1. 2018

CELOSTNI PREVENTIVNI PREGLED
preiskava

moški

ženske

1.845,00 EUR

1.945,00 EUR

Uvodni spec. internistični pregled z anamnezo in statusom
Zaključni pogovor z interpretacijo izvidov in pisnim mnenjem
Antropometrične meritve z izračunom indeksa telesne mase
LABORATORIJSKE ANALIZE:
Odvzem, hemogram, sedimentacija, ptč, lipidogram, hepatogram,
elektroliti, proteini, albumini, retenti, amilaza, lipaza, glukoza, LDH, CK,
PSA (moški), TSH
SLIKANJE NOTRANJIH ORGANOV:
UZ pregled sp. in zg. abdomna ter aorte z Doppler sonografijo
RTG pljuč in srca
PREBAVILA:
Ezofagogastroduodenoskopija
Koloileoskopija s pripravo Moviprep
SRČNO-ŽILNI SISTEM:
Kardiološki preventivni pregled
EKG
Spirometrija
Obremenitveni test na tekočem traku
Ultrazvok srca
Ultrazvok vratnih žil
SKELET:
Ortopedski preventivni pregled
Denzitometrija - merjenje kostne gostote
NOS, USTA, ŽRELO:
ORL pregled
KOŽA:
Specialistični dermatološki pregled s pregledom kožnih znamenj
SEČILA:
Urološki preventivni pregled
Uroflow - pretok urina
RODILA, DOJKE:
Ginekološki pregled z UZ in PAP
Ultrazvok dojk
OŽILJE NOG:
Ultrazvok arterij in ven nog
PREHRANA, OSKRBA, BIVANJE:
Prehransko svetovanje
Zdravstvena oskrba - 2 x celodnevna

Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z ZDDV-1 oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED

Cenik paketov preiskav
veljaven od 1. 1. 2018

Pogoste dodatne preiskave in posegi

cena EUR

NA VAŠO ŽELJO - NAROČITE VNAPREJ:
Endoskopski posegi v analgosedaciji

145,00

Ultrazvok mehkih tkiv vratu (ščitnica, bezgavke, slinavke)

50,00

Dihalni test prisotnosti bakterije HP (brez ezofagogastroduodenoskopije)

65,00

Avtomatsko merjenje gleženjskega indeksa (brez ultrazvoka arterij nog)

30,00

Specialistični pregled pri alergologu

75,00

Tumorski markerji (ženske) - CEA (debelo črevo in drugi organi), Ca 19-9 (trebušna slinavka, žolčnik, želodec),
Ca 125 (jajčniki), Ca 15-3 (dojke)

60,00

Tumorski markerji (moški) - CEA (debelo črevo in drugi organi), Ca 19-9 (trebušna slinavka, žolčnik, želodec)

30,00

Medicina dela: vid, sluh, spričevalo (v sodelovanju z ZD Bled)

65,00

Spremstvo pacienta - prenočišče z zajtrkom, vključen DDV 9,5 %

48,00

Spremstvo pacienta - polni penzion, vključen DDV 9,5 %

60,00

Prevod izvida za preventivni pregled, vključen DDV 22 %

110,00

GLEDE NA INDIKACIJO - DOLOČI ZDRAVNIK MED PREISKAVO:
Biopsija in določitev HP

15,00

Biopsija in histologija želodca

80,00

Biopsija in histologija črevesja

70,00

Polipektomija (za vsak odstranjen polip)

50,00

Histologija polipa črevesa (ne glede na število)

90,00

Fleksibilna cistoskopija

90,00

Odstranitev kožnih sprememb: Krioterapija s tekočim dušikom (1 - 3 odstranitve)
Odstranitev kožnih sprememb: Krioterapija s tekočim dušikom (4 - 10 odstranitev)
Odstranitev kožnih sprememb: Elektrokavstika (1 - 3 odstranitve)
Odstranitev kožnih sprememb: Elektrokavstika (4 - 10 odstranitev)

60,00
120,00
70,00
130,00

Kožni alergenski testi - 1 niz

20,00

RTG slikanje dela skeleta v 1 projekciji

25,00

RTG slikanje dela skeleta v 2 projekcijah

30,00

Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z ZDDV-1 oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED

Cenik paketov preiskav
veljaven od 1. 1. 2018

TEMELJNI PLUS PREVENTIVNI PREGLED
preiskava

moški

ženske

1.140,00 EUR

1.240,00 EUR

Uvodni spec. internistični pregled z anamnezo in statusom
Zaključni pogovor z interpretacijo izvidov in pisnim mnenjem
Antropometrične meritve z izračunom indeksa telesne mase
LABORATORIJSKE ANALIZE:
Odvzem, hemogram, sedimentacija, ptč, lipidogram, hepatogram, elektroliti, proteini, albumini, retenti, amilaza, lipaza, glukoza, LDH, CK, PSA
(moški), TSH
SLIKANJE NOTRANJIH ORGANOV:
UZ pregled sp. in zg. abdomna ter aorte z Doppler sonografijo
Ultrazvok mehkih tkiv vratu (ščitnica, bezgavke, slinavke)
PREBAVILA:
Ezofagogastroduodenoskopija
SRČNO-ŽILNI SISTEM:
Kardiološki preventivni pregled
EKG
Spirometrija
Obremenitveni test na tekočem traku oz. kolesu
Ultrazvok srca
Ultrazvok vratnih žil
KOŽA:
Specialistični dermatološki pregled s pregledom kožnih znamenj
SEČILA:
Urološki preventivni pregled
Uroflow - pretok urina
RODILA, DOJKE:
Ginekološki pregled z UZ in PAP
Ultrazvok dojk
PREHRANA:
Prehransko svetovanje

Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z ZDDV-1 oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED

Cenik paketov preiskav
veljaven od 1. 1. 2018

Pogoste dodatne preiskave in posegi

cena EUR

NA VAŠO ŽELJO - NAROČITE VNAPREJ:
Endoskopski posegi v analgosedaciji

145,00

Dihalni test prisotnosti bakterije HP (brez ezofagogastroduodenoskopije)

65,00

Tumorski markerji (ženske) - CEA (debelo črevo in drugi organi), Ca 19-9 (trebušna slinavka, žolčnik, želodec),
Ca 125 (jajčniki), Ca 15-3 (dojke)

60,00

Tumorski markerji (moški) - CEA (debelo črevo in drugi organi), Ca 19-9 (trebušna slinavka, žolčnik, želodec)

30,00

Medicina dela: vid, sluh, spričevalo (na Bledu v sodelovanju z ZD Bled)

65,00

Zdravstvena oskrba - 1x celodnevna (pri izvedbi na Bledu)

90,00

Prevod izvida za preventivni p. v angleški jezik, vključen DDV 22 %

110,00

GLEDE NA INDIKACIJO - DOLOČI ZDRAVNIK MED PREISKAVO:
Biopsija in določitev HP

15,00

Biopsija in histologija želodca

80,00

Odstranitev kožnih sprememb: Krioterapija s tekočim dušikom (1 - 3 odstranitve)

60,00

Odstranitev kožnih sprememb: Krioterapija s tekočim dušikom (4 - 10 odstranitev)
Odstranitev kožnih sprememb: Elektrokavstika (1 - 3 odstranitve)
Odstranitev kožnih sprememb: Elektrokavstika (4 - 10 odstranitev)

Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z ZDDV-1 oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

120,00
70,00
130,00

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED

Cenik paketov preiskav
veljaven od 1. 1. 2018

TEMELJNI PREVENTIVNI PREGLED
preiskava

moški

ženske

765,00 EUR

675,00 EUR

Uvodni spec. internistični pregled z anamnezo in statusom
Zaključni pogovor z interpretacijo izvidov in pisnim mnenjem
Antropometrične meritve z izračunom indeksa telesne mase
LABORATORIJSKE ANALIZE:
Odvzem, hemogram, sedimentacija, ptč, lipidogram, hepatogram, elektroliti, proteini, albumini, retenti, amilaza, lipaza, glukoza, LDH, CK, PSA
(moški), TSH
SLIKANJE NOTRANJIH ORGANOV:
UZ pregled sp. in zg. abdomna ter aorte z Doppler sonografijo
SRČNO-ŽILNI SISTEM:
Kardiološki preventivni pregled
EKG
Spirometrija
Obremenitveni test na tekočem traku oz. kolesu
Ultrazvok srca
Ultrazvok vratnih žil
SEČILA:
Urološki preventivni pregled
Uroflow - pretok urina

Pogoste dodatne preiskave in posegi

cena EUR

NA VAŠO ŽELJO - NAROČITE VNAPREJ:
Ezofagogastroduodenoskopija
Dihalni test prisotnosti bakterije HP
Specialistični dermatološki pregled s pregledom kožnih znamenj

110,00
65,00
120,00

Specialistični dermatološki pregled

70,00

Pregled kožnih znamenj

80,00

Prehransko svetovanje

55,00

Ultrazvok mehkih tkiv vratu (ščitnica, bezgavke, slinavke)

50,00

Ultrazvok dojk (do 50. leta)

60,00

Tumorski markerji (ženske) - CEA (debelo črevo in drugi organi), Ca 19-9 (trebušna slinavka, žolčnik, želodec),
Ca 125 (jajčniki), Ca 15-3 (dojke)

60,00

Tumorski markerji (moški) - CEA (debelo črevo in drugi organi), Ca 19-9 (trebušna slinavka, žolčnik, želodec)

30,00

Medicina dela: vid, sluh, spričevalo (na Bledu v sodelovanju z ZD Bled)

65,00

Poldnevna zdravstvena oskrba (pri izvedbi na Bledu)

50,00

Prevod izvida za preventivni p. v angleški jezik, vključen DDV 22 %

Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z ZDDV-1 oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

110,00

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED

Cenik paketov preiskav
veljaven od 1. 1. 2018

ŽENSKI PREVENTIVNI PREGLED
preiskava
Ginekološki pregled
Ginekološki ultrazvok
PAP test in citologija
Ultrazvok dojk
Laboratorijske analize (odvzem, hemogram, sedimentacija, ptč, lipidogram, hepatogram,
elektroliti, proteini, albumini, retenti, amilaza, lipaza, glukoza, LDH, CK, TSH)
UZ pregled sp. in zg. abdomna ter aorte z Doppler sonografijo
EKG
Spirometrija
Zaključni pogovor s specialistom internistom z interpretacijo izvidov

465,00 EUR

GASTROENTEROLOŠKO USMERJENI PREVENTIVNI PREGLED
preiskava
Uvodni spec. internistični pregled z anamnezo in statusom
Zaključni pogovor z interpretacijo izvidov in pisnim mnenjem
Antropometrične meritve z izračunom indeksa telesne mase
Usmerjene laboratorijske preiskave (odvzem, hemogram, pokazatelji stanja jeter (AST, ALT, GGT, AF, bilirubini),
krvni sladkor, krvne maščobe (trigliceridi, holesteroli), testi trebušne slinavke (amilaza, lipaza))
UZ pregled sp. in zg. abdomna ter aorte z Doppler sonografijo
Ezofagogastroduodenoskopija s testom na bakterijo Helicobacter Pylori
Koloileoskopija s pripravo Moviprep

520,00 EUR

Pogoste dodatne preiskave in posegi

cena EUR

Biopsija in določitev HP

15,00

Biopsija in histologija želodca

80,00

Biopsija in histologija črevesja

70,00

Polipektomija (za vsak odstranjen polip)

50,00

Histologija polipa črevesa (ne glede na število)
Endoskopski posegi v analgosedaciji
Poldnevna zdravstvena oskrba (pri izvedbi na Bledu)

Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z ZDDV-1 oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

90,00
145,00
50,00

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED

Cenik paketov preiskav
veljaven od 1. 1. 2018

KARDIOLOŠKO USMERJENI PREVENTIVNI PREGLED
preiskava
Usmerjene laboratorijske analize (odvzem, hemogram, lipidogram (holesterol, HDL, trigliceridi), krvni sladkor,
kalij, kreatinin, sečnina, hepatogram, urinske preiskave, TSH)
Antropometrične meritve z izračunom indeksa telesne mase
EKG v mirovanju
Spirometrija
Obremenitveni test na tekočem traku ali kolesu
Ultrazvok srca
Ultrazvok vratnih žil
Specialistični kardiološki pregled z zaključnim mnenjem in oceno dejavnikov tveganja za nastanek
srčno-žilnih bolezni

380,00 EUR

380,00 EUR

UROLOŠKO USMERJENI PREVENTIVNI PREGLED
preiskava

moški

ženske

230,00 EUR

130,00 EUR

Urološki preventivni pregled
Izdelava zaključnega mnenja in priporočil
Uroflow - pretok urina
Usmerjene laboratorijske analize krvi in urina za oceno ledvične funkcije
(odvzem, sečnina, kreatinin, urat, oGF (ocena glomerulne filtracije ledvic),
osnovna analiza urina, urikult (po potrebi))
PSA, celokupni (specifični antigen za raka prostate);
PSA, prosti (po potrebi)
UZ urotrakta (ledvica, mehur, prostata)
UZ testisov
Transrektalni UZ prostate
UZ urotrakta (ledvica, mehur)

Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z ZDDV-1 oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED

Cenik paketov preiskav
veljaven od 1. 1. 2018

DIAGNOSTIKA CELIAKIJE
preiskava
Pregled pri internistu, usmerjenem v diagnostiko celiakije
Zaključni pogovor z interpretacijo izvidov in pisnim mnenjem
Laboratorijske analize (odvzem, hemogram, sedimentacija, PČ, hepatogram, elektroliti, proteini, albumini,
sečnina, kreatinin, amilaza, lipaza, glukoza, LDH, lipidogram, Fe, TIBC, TSH (ocena delovanja ščitnice))
IgA tTG in IgA EMA protitelesa
HLA DQB1 - genetska predispozicija za razvoj celiakije
Ocena pomanjkanja nekaterih vitaminov/mineralov (feritin, B12, folna kislina, 25-OH vit D, cink, magnezij)
Ezofagogastroduodenoskopija
Histološki pregled vzorcev dvanajstnika

575,00 EUR

Pogoste dodatne preiskave in posegi

cena EUR

Kožni alergenski testi - 1 niz

20,00

Kožni alergenski testi - 2 niza

40,00

Vodikov dihalni test - laktoza

38,00

Denzitometrija - merjenje kostne gostote

60,00

Koloileoskopija s pripravo Moviprep

210,00

Biopsija in določitev HP

15,00

Biopsija in histologija želodca

80,00

Biopsija in histologija črevesja

70,00

Polipektomija (za vsak odstranjen polip)

50,00

Histologija polipa črevesa (ne glede na število)
Endoskopski posegi v analgosedaciji
UZ pregled trebušnih organov

Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z ZDDV-1 oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

90,00
145,00
60,00

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED

Cenik paketov preiskav
veljaven od 1. 1. 2018

CELOSTNA LABORATORIJSKA ANALIZA
preiskava
Hematološke preiskave: celotna krvna slika – hemogram z diferencialno krvno sliko
Sedimentacija
Urinske preiskave (stix): pokazatelj delovanja sečil
Biokemične preiskave:
• pokazatelji stanja jeter (AST, ALT, GGT, AF, bilirubini)
• elektroliti v krvi (kalij, natrij, klor, kalcij, fosfor)
• pokazatelji stanja ledvic (sečnina, kreatinin, sečna kislina)
• testi trebušne slinavke (amilaza, lipaza)
• krvni sladkor
• krvne maščobe (trigliceridi, holesteroli: HDL in LDL)
• CK, LDH, železo, beljakovine, albumini
• pokazatelj vnetja (CRP)
Ščitnični hormon (TSH)

92,00 EUR

Pogoste dodatne preiskave
Pokazatelj strjevanja krvi - protrombinski čas (INR) - starejši od 40 let
Specifični antigen za raka prostate (PSA) - moški, starejši od 40 let

Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z ZDDV-1 oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

cena EUR
5,00
12,00

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED

Cenik paketov preiskav
veljaven od 1. 1. 2018

ESWL - IZVENTELESNO DROBLJENJE SEČNIH KAMNOV
preiskava
Specialistični pregled pri urologu
ESWL (izventelesno drobljenje kamnov v ledvicah) - na kamen
Analgosedacija
Ultrazvok sečil (ledvice)
RTG nativno slikanje abdomna
Zdravstvena oskrba – celodnevna – 1 dan

807,00 EUR

Pogoste dodatne preiskave in posegi

cena EUR

Cistoskopija z vstavitvijo notranje drenaže (potrebna v manj kot 10 % primerov)

95,00

Zdravstvena oskrba – celodnevna

70,00

PREHRANSKO SVETOVANJE, 2-MESEČNI PAKET
preiskava
Prehransko svetovanje (z InBody meritvijo)
Priprava individualnega tedenskega jedilnika (Prodi expert 6.3)
Prehransko svetovanje - kontrola po 14 dneh (z InBody meritvijo in s korekcijo jedilnika)
Prehransko svetovanje - kontrola po 30 dneh (z InBody meritvijo)
Prehransko svetovanje - kontrola zaključna (z InBody meritvijo)

370,00 EUR

Pogoste dodatne preiskave in posegi
Laboratorijske analize na uvodnem in zaključnem obisku (individualno prilagojene analize - plačilo po ceniku)

Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z ZDDV-1 oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED

Naročanje za preventivne zdravstvene preglede:
Vanja Vozelj: +386 (0)4 579 82 93, vanja.vozelj@dc-bled.si
Romana Lenarčič: +386 (0)4 579 84 08, romana.lenarcic@dc-bled.si
Zlata Legat: +386 (0)4 579 80 00, zlata.legat@dc-bled.si
Diagnostični center Bled
T: +386 (0)4 579 80 00,
info@dc-bled.si

Enota Ljubljana
T: +386 (0)1 280 46 60,
ljubljana@dc-bled.si

www.dc-bled.si

