More than one reason to visit.

Dobrodošli

v Sloveniji, deželi zdravja

Prav v osrčju Evrope leži majhna, komaj 20.273 km velika
dežela – Slovenija. Edina v Evropi združuje alpski in sredozemski svet, Panonsko nižino in kraški svet. Tako lahko v
istem dnevu smučate po belih gorskih strminah, plavate v
Jadranskem morju, raziskujete skrivnosti podzemnih kraških jam in kolesarite po prostranih zelenih ravninah.
Imenujemo jo tudi zelena dežela, saj je tretja najbolj gozdnata država v Evropi, sodi pa tudi med vodnato najbolj bogate
evropske države. Pestra geografska razgibanost in neokrnjena narava sta razlog za prav tako raznovrstno in ohranjanje
zdravja tako pomembno ponudbo športnih aktivnosti. Od
smučanja, jahanja, hribolazenja, alpinizma, športnega plezanja, kolesarjenja, plavanja, pa vse do golfa na odlično urejenih golf igriščih. Ste vedeli, da spada Slovenija med države
z izjemnim številom vrhunskih športnikov?
Še ena naravna danost, ki poskrbi za sprostitev, razvajanje in
zdravje so termalni in mineralni vrelci. V veriﬁciranih naravnih zdraviliščih pričakujte celovit pogled na zdravje, poleg
vrhunskih medicinskih storitev pa inovativne oblike preventivnih in alternativnih programov za zdravje in lepoto.
Slovenija je zares dežela zdravja. V deželi, kjer si naravna bogastva podajo roko z vrhunskimi medicinskimi storitvami,
je zdravje bližje kot kdajkoli. Slovenske medicinske institucije so sodobne, prepoznavne in cenjene ustanove. Metode
zdravljenja nenehno izboljšujejo. Načrtno se posvečajo raziskovanju in izobraževanju. Najvišjo kakovost zdravljenja zagotavljajo pravi temelji: popolna osredotočenost na bolnika,
najsodobnejša medicinska oprema in vrhunski medicinski
strokovnjaki, ki so kos najzahtevnejšim operativnim posegom.
Dobrodošli torej v deželi zdravja, kjer boste za celovito ponudbo in vrhunsko organizacijo po dostopnih cenah zaužili
veliko mero zdravja v vseh oblikah, ki jo nudijo naravne danosti te čudovite dežele. Z majhno pomočjo človeške roke,
seveda.
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Slovenia Medical se predstavi
Pod skupno blagovno znamko »SLOVENIA MEDICAL« se združujemo centri odličnosti medicinskih storitev v Sloveniji:
• Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik,
• Univerzitetni klinični center Maribor,
• Univerzitetni rehabilitacijski center Soča,
• Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
• Terme Krka,
• Medical center Rogaška.
Povezani nudimo bolnikom enostavno in kakovostno pot do rešitve
zdravstvenih problemov: kakovostne medicinske storitve diagnostike in odkrivanja, operativne posege, zdravljenje in rehabilitacijo. Naš
skupni cilj je promocija odličnih in kakovostnih medicinskih storitev
in programov, ki jih opravljamo, s poudarkom na točkah razlikovanja.
Opravljanje medicinskih storitev v Sloveniji je varno, saj je Slovenija
varna dežela sredi Evrope, naši zdravniki pa so priznani v svetovnem
merilu. Svoja znanja pridobivajo v sodelovanju z medicinskimi ustanovami s celega sveta. Slovenski medicinski centri so opremljeni z
najsodobnejšo medicinsko opremo, pristop k bolniku je z vidika postopkov zdravljenja individualen, kar zadeva specifično obravnavo
različnih specialistov pa timski. Tako dosegamo optimalne učinke.
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Po posegu Vam nudimo nadstandardno rehabilitacijo. Slovenija ima
odlične naravne danosti z dokazanimi zdravilnimi učinki, ki jih s pridom uporabljamo za pomoč pri zdravljenju določenih bolezenskih
stanj.
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Pokličete nas lahko po telefonu ali nam pišete po elektronski pošti. Z
veseljem vam bomo posredovali vse potrebne informacije. Da bo vaše
medicinsko potovanje v Slovenijo potekalo brezhibno, bo poskrbela
specializirana turistična agencija.
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Obravnava tuberkuloze

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik je vrhunska ustanova za diagnostiko in
zdravljenje bolnikov s pljučnimi, alergijskimi in
drugimi internističnimi boleznimi. Prepoznavna je
po strokovni odličnosti na področju bolnišnične in
ambulantne obravnave bolnikov.

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA
PLJUČNE BOLEZNI IN
ALERGIJO GOLNIK
Pulmološka dejavnost
Ukvarjamo se s proučevanjem,
preprečevanjem in zdravljenjem
pljučnih bolezni in bolezni dihal.
Pri nas se zdravijo bolniki z najtežjimi diagnostičnimi in terapevtskimi problemi na pljučih.
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Obravnavamo naslednje
najpogostejše pljučne bolezni:
• astma,
• dispnea,
• kašelj,
• KOPB – Kronična obstruktivna
pljučna bolezen,
• bolezni pljučnega intersticija,
• bolezni pljučnih žil,
• cistična fibroza,
• okužbe pljuč,
• sarkoidoza,
• azbestna bolezen.

Obravnavamo naslednje
alergijske bolezni:
Že več kot desetletje ugotavlja• alergija,
mo, da ima vsak tretji človek
• urtikarija,
alergijsko bolezen. Pri nas
• alergija na pike žuželk,
pristopamo k alergijam kot
• alergija na zdravila,
internisti, ker se zavedamo, da je
• alergije zaradi hrane,
pri vsakem alergijskem procesu
• alergijski bronhioloalveolitis,
udeležen imunski sistem, ki pri
načinu odzivanja na snovi iz oko- • anafilaksija,
lja povezuje ves organizem.
• angioedem,
• atopijski dermatitis,
• kontaktni dermatitis,
• rinokonjunktivitis.

Tuberkuloza je kronična nalezljiva bolezen, ki v večini primerov prizadene pljuča, lahko pa tudi druge organe. S pravočasnim odkritjem in
pravilnim zdravljenjem je bolezen popolnoma ozdravljiva. Bolnišnični
obravnavi bolnikov s tuberkulozo je na Golniku namenjen poseben oddelek, deloma zaprtega tipa z omejenim vstopom in izhodom zaradi
varnostnih ukrepov izolacije kužnih bolnikov s tuberkulozo. Izvajamo
vso sodobno diagnostiko tuberkuloze in zdravljenje s sodobnimi antituberkulotiki v ﬁksnih kombinacijah.

Onkološka dejavnost
Še posebej se ukvarjamo z zdravljenjem primarnega pljučnega raka in
raka plevre. Najprej diagnosticiramo vrsto raka in ugotavljamo njegovo
razširjenost, pri čemer nam je v pomoč slikovna diagnostika. Za natančno opredelitev malignih bolezni pa je potrebna invazivna diagnostika.
Način zdravljenja se določa za vsakega posameznega bolnika posebej.
Onkološka dejavnost zajema:
• respiratorno endoskopijo,
• onkološko kirurgijo,
• kemoterapijo,
• radioterapijo in
• paliativno onkologijo.

Intenzivna terapija
Oddelek za intenzivno terapijo in nego opravlja celotni invazivni in neinvazivni nadzor nad življenjskimi funkcijami. Uporablja sodobne načine ventilacije. Vzrok umetne ventilacije so v glavnem KOPB, ARDS in
obsežne pljučnice. V zadnjih letih pa se oddelek poglobljeno ukvarja s
problemom respiracijske insuﬁcience pri boleznih veziva, s pljučno hipertenzijo ter problemi pljučne embolije in kronične trombembolične
pljučne bolezni.

Paliativna dejavnost
Paliativna oskrba se je razvila, da bi izboljšali vsestransko pomoč bolnikom s kronično, neozdravljivo boleznijo. Je aktivna pomoč neozdravljivo bolnim ter njihovim svojcem, ki se soočajo z različnimi čustvi, kot so
strah pred bolečino, preiskavami in načinom zdravljenja, jeza ter skrb
za bližnje.
V Bolnišnici Golnik – KOPA poleg klinične opravljamo tudi raziskovalno in pedagoško dejavnost. Kot terciarna in raziskovalna ustanova
ustvarjamo novo znanje, predvsem na področju pljučnih in alergijskih
bolezni. Smo učna baza za študente medicine, farmacije, medicinske
sestre, zdravstvene tehnike in laboratorijske delavce.

Bolnišnica Golnik
Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo
Golnik 36,
4204 Golnik
T: 0386 4 25 69 100
F: 00386 4 25 69 117

More than one reason to visit
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E: www.klinika-golnik.si

Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost. UKC Maribor
tesno sodeluje z drugimi klinikami v Sloveniji in
tujini, pa tudi s številnimi slovenskimi zdravilišči
(Radenci, Rogaška Slatina, Laško, Topolšica, Dobrna itn.).

UNIVERZITETNI KLINIČNI
CENTER MARIBOR
UKC Maribor je vrhunska ustanova s štirimi klinikami in posameznimi kliničnimi oddelki.
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Oddelki:
• abdominalna in splošna kirurgija,
• kardiokirurgija,
• žilna kirurgija,
• nevrokirurgija
• travmatologija,
• plastična in rekonstruktivna
kirurgija,
• ortopedija,
• urologija,
• torakalna kirurgija,
• otroška kirurgija ter
• oddelek za anesteziologijo,
intenzivno terapijo in terapijo
bolečine.

Klinika za interno
medicino
Oddelki:
• gastroenterologija z endoskopijo,
• revmatologija,
• nefrologija,
• dializa,
• kardiologija in angiologija,
• endokrinologija in diabetologija,
• hematologija in hematološka
onkologija,
• intenzivna interna medicina,
• pulmologija,
• internistična nujna pomoč ter
• oddelek za nuklearno medicino.

Klinika za ginekologijo Klinika za pediatrijo
in perinatologijo

Enote oddelka:
• nevrologija,
Oddelki:
• pedospihiatrija,
• splošna ginekologija in
• pulmologija in imunologija,
ginekološka urologija,
• gastroenterologija in prehrana,
• reproduktivna medicina in
• enota za dojenčke,
ginekološka endokrinologija,
• kardiologija,
• ginekološka onkologija in
• hematologija,
onkologija dojk,
• perinatologija z neonatologijo in • endokrinologija,
• laboratorij za medicinsko genetiko. • nefrologija,
• radiologija,
• enota za intenzivno nego
in terapijo.

Skupne medicinske
službe

Drugi samostojni
medicinski oddelki so:

V okviru skupnih medicinskih
služb delujejo:
• oddelek za laboratorijsko
diagnostiko,
• center za transfuzijsko
medicino,
• inštitut za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino,
• radiološki oddelek,
• oddelek za patologijo,
• centralna lekarna in
• znanstveno-raziskovalni
oddelek.

• oddelek za otorinolaringologijo,
cervikalno in maksilofacialno
kirurgijo,
• oddelek za očesne bolezni,
• oddelek za nevrološkie bolezni,
• oddelek za kožne in
spolne bolezni,
• oddelek za nalezljive bolezni
in vročinska stanja,
• oddelek za psihiatrijo.

Zdravimo vse bolj zapletene primere in opravljamo številne zahtevne
diagnostične in terapevtske postopke, saj postaja medicina čedalje bolj
interdisciplinarna veda. Hkrati z njo se razvijajo tudi druga strokovna
področja, pri tem pa ne zanemarjamo niti znanstveno-raziskovalnega
in pedagoškega dela.
Univerzitetni klinični
center Maribor
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor
T: 00386 2 32 11 000
F: 00386 2 33 12 393

More than one reason to visit
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E: www.ukc-mb.si

Ortopedska bolnišnica Valdoltra ima bogato stoletno zgodovino. Ustanovljena je bila že daljnega
leta 1909. Razprostira se na 17.530 m2 površine,
na mirnem in lepem delu jadranske obale med
Koprom in Trstom, poraslem s trto in oljkami ter
prežetim z energijo sonca in morja, poletnega maestrala in zimske burje.
Danes smo ortopedski center s sodobno diagnostiko in terapijo (magnetna resonanca, računalniška

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA
VALDOLTRA
tomografija, sodobne operacijske dvorane, artroskopija z lasersko tehnologijo), ki je v stalnih strokovnih stikih z ortopedskimi centri v Sloveniji in
po svetu.
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• artroplastiko,
• otroško ortopedijo
• obolenja in deformacijo hrbtenice,
• endoskopijo in športni travmatizem,
• kostno-sklepno tuberkulozo in
• ortopedsko septiko.

Je mednarodno priznana ustanova s sodobno
diagnostiko in terapijo.
Izvajamo:
• operacije velikih sklepov (kolk, koleno, rama, komolec …),
• artroskopske posege z lasersko tehnologijo
(koleno, križne vezi, rama),
• spinalno kirurgijo (spondiloza, kifoza, spondilodeza …),
• diagnostiko (CT scan, MRI, laboratorij).
Ambulantna obravnava obsega Ortopedsko ambulanto,
Anesteziološko predoperativno ambulanto in Nevrofiziološko
ambulanto – EMG.

Operativno zdravljenje
• Endoprotetika sklepov (kolk, koleno, gleženj, rama ...)
• Operacije hrbtenice (hernia disci, zožitev spinalnega kanala,
deformacije hrbtenice)
• Artroskopske operacije (vezi, hrustanca, meniskov, sklepne ovojnice)
• Operacije stopala (halux valgus in druge deformacije stopal)
• Odstranitev osteosintetskega materiala

Neoperativno (konzervativno) zdravljenje
• Fizioterapija
• Medikamentozna - protibolečinska terapija

Slikovna diagnostika
• Magnetna resonanca (MR)
• Računalniška tomografija (CT)
• Klasično RTG slikanje
• Ultrazvočna diagnostika
Poseben poudarek namenjamo interdisciplinarni obravnavi bolnika.
Vsakega posameznika obravnava zdravstveni tim, sestavljen iz različnih poklicnih profilov: zdravnik, klinični farmacevt, medicinska sestra,
fizioterapevt, po potrebi dietetik, ob močni in strokovni podpori specialistov s področij radiologije, laboratorijske medicine in anesteziologije.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra zagotavlja visoko kakovost storitev in
na prvo mesto postavlja visoke etične vrednote ter zadovoljitev zahtev,
potreb in pričakovanj bolnikov. Z nenehnim izboljševanjem kakovosti
storitev in poslovno učinkovitim vlaganjem v razvoj kadrov in tehnološke opremljenosti bolnišnice nudimo najvišjo mogočo raven zdravstvene obravnave in oskrbe bolnikov, na podlagi vrhunskih diagnostičnih
metod, konzervativnih in operativnih storitev ter zdravstvene nege na
področju ortopedije.

More than one reason to visit

SloveniaMedical

Ortopedska bolnišnica
Valdoltra
Jadranska cesta 31
6280 Ankaran
T: 00386 5 66 96 100
F: 00386 5 65 27 185
E: www.ob-valdoltra.si

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije – Soča je najpomembnejša zdravstvena
ustanova v Sloveniji, ki izvaja celostno medicinsko,
psihosocialno in poklicno rehabilitacijo odraslih in
otrok z okvarami osrednjega in perifernega živčevja, z gibanjem povezanih telesnih zgradb in funkcij
ter bolnikov s kronično bolečino in rakom.

UNIVERZITETNI
REHABILITACIJSKI INŠTITUT
RS - SOČA
Naše poslanstvo je zagotavljati vrhunsko zdravstveno oskrbo in odlično počutje pacientov, za katere skrbi prijazno in visoko usposobljeno osebje.
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Glavni področji delovanja Univerzitetnega rehabilitacijskega
inštituta Soča sta:
• celostna rehabilitacija odraslih in otrok,
• proizvodnja in svetovanje pri izboru tehničnih pripomočkov
za osebe z različnimi okvarami in omejitvami.

CELOSTNA REHABILITACIJA
ODRASLIH IN OTROK
Celostna rehabilitacija odraslih in otrok zajema več programskih
sklopov, ki obravnavajo paciente z naslednjimi patologijami:
• nezgodne možganske poškodbe,
• cerebralna paraliza,
• mielomeningokele,
• pridobljene okvare hrbtenjače,
• druga obolenja osrednjega živčevja,
• obolenja perifernega živčevja,
• mišična in živčno-mišična obolenja,
• prirojene in pridobljene amputacije,
• poškodbe in obolenja sklepno-kostnega sistema.
Sodobno opremljeni diagnostični oddelek klinike zagotavlja
specialistične preglede, ocenjevanje in diagnostiko:
• specialistične preglede,
• ocenjevanje in diagnostiko gibanja (kineziološka diagnostika –
meritve hoje, drže in ravnotežja, izokinetična dinamometrija) in z
gibanjem povezanih telesnih zgradb (UZ mišično skeletnega
sistema),
• nevrofiziološko (EMG, EEG, SEP, MEP, senzorimetrija) in
internistično funkcionalno diagnostiko (opredelitev periferne žilne
bolezni ali venskih motenj, obremenitveno testiranje,
ergospirometrijo, UZ srca in ožilja in testiranje respiratornih funkcij),
• diagnostiko in zdravljenje spastičnosti in bolečine,
• diagnostiko križničnih funkcij ter
• psihološko diagnostiko in terapijo.

CROATIA

Univerzitetni rehabilitacijski
inštitut RS - Šoča
Linhartova 51
1000 Ljubljana
T: 00386 1 47 58 100
F: 00386 1 43 72 070

More than one reason to visit
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E: www.ir-rs.si

Prednost rehabilitacije v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu
Soča je celostna obravnava pacientov v multidisciplinarnih timih. Zdravniki z različnimi specializacijami, ﬁzioterapevti, medicinske sestre, delovni terapevti, socialni delavci, psihologi, logopedi in psihoterapevti,
diplomirani inženirji ortotike in protetike ter nekateri drugi strokovnjaki na osnovi ugotovitev skupaj določijo kratkoročne in dolgoročne
cilje in program rehabilitacije. Program rehabilitacije izvajajo visoko
usposobljeni strokovnjaki, ki pri svojem delu uporabljajo najsodobnejšo tehnološko opremo. Tehnološka oprema v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu deloma temelji tudi na robotiki, ki jo razvijamo v
lastnem raziskovalnem centru ali pa je kupljena pri najbolj uveljavljenih
svetovnih proizvajalcih.

Rehabilitacijski inženiring
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V rehabilitacijskem inženiringu izvajamo oskrbo (seznanjanje, demonstracija, testiranje, individualna izdelava, prilagoditev, aplikacija, učenje, preverjanje) pacientov s tehničnimi pripomočki in tehnološkimi
rešitvami, da bi izboljšali njihovo delovanje in vključenost v socialno
okolje.
V Domu IRIS – demonstracijskem stanovanju – si je mogoče ogledati in
preizkusiti različne pripomočke in tehnološke rešitve, ki so pacientom
v pomoč pri samostojnem in varnem življenju v domačem okolju. Dom
IRIS je opremljen tudi z najsodobnejšo komunikacijsko tehnologijo,
prirejeno različnim vrstam in stopnjam okvar.
Ocenjujemo in izvajamo tudi potrebne individualne prilagoditve zunanjih enot računalnika za osebe z najtežjimi okvarami in jih na ta način
usposabljamo za sodobne oblike sporazumevanja, izobraževanja, dela,
oskrbe na daljavo ob uporabi elektronskih medijev.
Naši strokovnjaki svetujejo pacientom ustrezne preureditve stanovanj
in uporabo potrebne opreme – sodobne tehnologije – v pacientovem
domačem okolju. Na oddelku za sedežno tehnologijo individualno izdelujemo, preurejamo in prilagajamo sedežne enote invalidskih vozičkov
za osebe z najtežjimi telesnimi deformacijami. Pri izdelavi uporabljamo
računalniško tehnologijo (CAD-CAM sistem, merjenje pritiskov pri sedenju).

Terme Krka so ugledno podjetje, ki mu gostje zaupajo zaradi visokih standardov kakovosti, strokovno opravljenih storitev in osebnega odnosa do
gostov. Ponašamo se z dolgoletno tradicijo, edinstveno termalno vodo z dokazanim zdravilnim
učinkom, vrhunsko ekipo najboljših slovenskih
zdravnikov specialistov za preventivne preglede
in programe ter programe zdravljenja s 24-urnim
zdravstvenim varstvom.

TERME KRKA
Terme odlikuje tudi celovita wellness ponudba na
enem mestu, vključno z estetskimi posegi in medicinsko osnovanimi programi hujšanja.

Za zdravje:
PRIZNANA ZDRAVILIŠČA EVROPE
TERME DOLENJSKE TOPLICE
Indikacijska področja:
• stanja po poškodbah in operativnih posegih na gibalnem aparatu s funkcijsko prizadetostjo,
• revmatične bolezni gibalnega sistema,
• stanja po operacijah na rodilih in dojkah,
• osteoporoza.
Specialistična diagnostika:
• fizikalna in rehabilitacijska medicina,
• ortopedija,
• nevrokirurgija,
• revmatologija,
• denzitometrija (osteoporoza),
• EMG (preiskave perifernega živčnega sistema in mišic),
• športne poškodbe,
• ultrazvok lokomotornega aparata.
TERME ŠMARJEŠKE TOPLICE
Indikacijska področja:
• bolezni srca in ožilja,
• bolezni in poškodbe lokomotornega sistema,
• bolezni centralnega in perifernega živčevja.
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Specialistična diagnostika:
• kardiologija,
• fizikalna in rehabilitacijska medicina,
• ginekologija,
• nevrologija,
• ortopedija,
• dermatologija,
• urologija,
• gastroenterologija,
• psihiatrija,
• ultrazvočne preiskave,
• športne poškodbe,
• menedžerski pregledi,
• medicinski wellness – z učinkovitima programoma
razstrupljanja in hujšanja.

Terme Krka
Ljubljanska c. 26
Novo mesto
T: 00386 7 37 31 915
F: 00386 7 37 31 919

More than one reason to visit

SloveniaMedical

E: www.terme-krka.si

TALASO STRUNJAN
Indikacijska področja:
• degenerativne revmatske bolezni hrbtenice in sklepov,
• stanje po operacijah na gibalnem sistemu,
• bolezni dihal,
• kronične kožne dermatoze.
Specialistična diagnostika:
• fizikalna in rehabilitacijska medicina,
• ortopedija,
• kardiologija,
• ginekologija,
• ultrazvočne preiskave,
• menedžerski pregledi.
FIZIOTERAPIJA
Strokovna ekipa vrhunskih fizioterapevtov s pomočjo sodobnih fizioterapevtskih metod prispeva k vzpostavitvi in izboljšanju psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti pacienta. Izvajamo kinezioterapijo,
elektroterapijo, hidroterapijo, termoterapijo, mehanoterapijo, biofeedback, magnetoterapijo, Tecar ...

VRHUNSKI SPROSTITVENI CENTRI IN SPA
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WELLNESS CENTER BALNEA
v Termah Dolenjske Toplice
Nudi storitve za nego obraza in telesa z vrhunsko kozmetiko, programi oblikovanja postave z mikrotokom pa dopolnjujejo pestro izbiro
savn, bazenov,kopeli in masaž. Za učinkovite spremembe so na voljo
varni lepotni posegi – od botoksa do liftinga.
WELLNESS CENTER VITARIUM SPA&CLINIQUE
v Termah Šmarješke Toplice
Navdušuje z odličnimi storitvami za nego obraza in telesa, masažami,
savnami, notranjimi in zunanjimi bazeni ter znamenitim lesenim bazenom, ki leži nad samim termalnim vrelcem.
TALASO CENTER SALIA v Talasu Strunjan
Programi dobrega počutja so pri nas neločljivo povezani z morsko
vodo, morskim blatom, algami in morsko soljo iz bližnjih solin. Talasoterapija v srcu obmorskega krajinskega parka zagotavlja sprostitev
in razbremenitev, ki telesu vračata moči in lepoto.

Rehabilitacija gastroenteroloških bolnikov

Rogaška Slatina se ponaša s kar štiristoletno tradicijo, z zdravilnimi vrelci v svetu poznane in priznane mineralne vode Donat Mg, z vrhunskim medicinskim centrom ter s čistim naravnim okoljem,
mirom in gostoljubjem domačinov.

MEDICAL CENTER ROGAŠKA
V Medical centru Rogaška, ki predstavlja temelj
zdraviliške ponudbe v Rogaški Slatini, skrbi za
zdravje gostov skupina vrhunskih in priznanih
strokovnjakov: zdravniki specialisti gastroenterologi, kardiologi, internisti, dermatologi, urologi,
ortopedi, specialisti fizikalne in rehabilitacijske
medicine, estetski plastični kirurgi, žilni kirurgi,
oftalmologi, nutricionisti, fizioterapevti, medicinske sestre in maserji. Pri delu jim pomagajo edinstvene naravne danosti in najsodobnejša oprema.
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V Medical centru Rogaška izvajamo rehabilitacijo gastroenteroloških
bolnikov. Indikacijska področja zajemajo:
• bolezni požiralnika,
• bolezni želodca in dvanajstnika,
• bolezni ozkega in širokega črevesa,
• bolezni jeter,
• bolezni trebušne slinavke,
• metabolne bolezni,
• malignome prebavnega sistema.

Specialistične ambulante in diagnostika
Naš visoko usposobljeni strokovni kader izvaja preglede v specialističnih ambulantah z najsodobnejšo diagnostično opremo, ki omogoča natančne rezultate in učinkovito zdravljenje. Široka ponudba
specialističnih ambulant skrbi za celovit pregled telesa in njegovo
zdravje.
Področja:
• gastroenterologija,
• kardiologija,
• urologija,
• ortopedija,
• fiziatrija,
• ultrazvok in rentgen.

Lepota – okoli nas, v nas in na nas
Zdravniki Medical centra Rogaška vam s skrbnimi rokami in z najsodobnejšimi posegi, napravami in pripomočki zagotovimo privlačen in
mladosten videz tudi v zrelejših letih.
Nudimo vam številne tehnike in posege, kot so:
• estetska dermatologija,
• estetska plastična kirurgija,
• kirurgija roke in
• žilna kirurgija.

AUSTRIA
HUNG.

Balneologija – naravni čudež.
Balneologija je veda, ki preučuje načine zdravljenja z naravnimi zdravilnimi sredstvi, kot so naravni zdravilni vrelci na izviru in obloge iz
zdravilnega blata.
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V Medical centru Rogaška lahko obiskovalci na področju balneologije
izbirajo med več kot sto terapijami:
• pitje zdravilne vode Donat Mg na izviru,
• hidroterapija: mineralne in druge kopeli ter
• termoterapija: blatne in druge obloge.

More than one reason to visit

SloveniaMedical

Fizioterapija – energija, ki zdravi
Dosežki fizike in gibanje pod strokovnim nadzorom so izvrstna kombinacija, ki pomaga vzdrževati ali vrniti zdravje. Izkušeni fizioterapevti izvajajo različne vrste fizioterapije: kinezioterapijo, elektroterapijo, magnetoterapijo, termoterapijo, mehanoterapijo in inhalacije.
Fizioterapevtske tehnike vplivajo na bolečino, na skeletni, živčni,
mišični, krvni, limfni in respiratorni sistem.

Akupunktura – po točkah do zdravja
Akupunktura je starodavna znanost zdravljenja različnih bolezni s
pomočjo holističnega pristopa, ki obravnava človeka kot čustveno,
psihično in fizično bitje. Temelji na spoznanju, da je bolezen posledica neravnovesja energij v telesu. Ravnovesje pretoka življenjske energije po telesu ponovno vzpostavlja stimulacija akupunkturnih točk,
ki jo izvajamo z vbadanjem tankih iglic v točno določene točke telesa,
lahko pa tudi z električnimi impulzi, laserjem, s segretim suhim pelinom ali z vakuumsko masažo.

Zdravilnost naravne mineralne vode Donat Mg
Donat Mg je ena najbogatejših vod z magnezijem na svetu. Zelo visoka koncentracija magnezija in drugih rudninskih snovi ji daje takšno
zdravilno moč, da jo medicina že vrsto let uporablja za lajšanje številnih zdravstvenih težav.
Vpliv Donata Mg na zdravje:
• uspešno pomaga pri zdravljenju gastroenteroloških in endokrinih
bolezni: bolezni prebavil, jeter, žolčnika, trebušne slinavke, živčevja,
srca in ožilja,
• odpravlja zgago in nevtralizira izločanje želodčne kisline,
• odpravlja zaprtje in je odlično odvajalo,
• zmanjšuje možnosti za tvorbo ledvičnih kamnov,
• znižuje nivo povišane sečne kisline,
• izboljšuje telesno presnovo in sodeluje pri izgorevanju maščob,
• znižuje raven povišanega holesterola,
• ugodno deluje na koncentracijo sladkorja in na povišan krvni tlak,
• preprečuje motnje srčnega ritma,
• deluje proti mišičnim krčem,
• nadomesti pomanjkanje magnezija pri premagovanju stresa, umskih
in telesnih naporih, pri posledicah pitja alkohola ter enostranskih
dietah,
• sodeluje pri preprečevanju osteoporoze.
Medical center Rogaška
Zdraviliški trg 9
3250 Rogaška Slatina
T: 00386 3 81 17 015
F: 00386 3 81 17 011

More than one reason to visit
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www.rogaska-medical.com

www.slovenia-medical.com
info@slovenia-medical.com

Ortopedska bolnišnica
Valdoltra

