Medico Veritas
Agencija za posredovanje
zdravstvenih storitev d.o.o.
Prečna ulica 2, 6230 Postojna
www.medico-veritas.net

Postojna, 23. 5. 2016

Zdravi športniki boljši rezultati

Zdravje je naše največje bogastvo!
Prepoznavnost in dosežki športnega kluba so odvisni predvsem od športnikov, ki ga predstavljajo
ter od ekipe, ki vodi klub. Ključ do uspeha pa je dobra pripravljenosti in zdravstveno stanje
posameznika.
Spoštovani,
Mi vam lahko pomagamo, da enostavno poskrbite za svoje člane in jih napotimo na preventivne
zdravstvene preglede!
Agencija za posredovanje zdravstvenih storitev Medico Veritas je v sodelovanju z Zdravstvenim
domom Ljubljana pripravila izjemno ponudbo, ki nam omogoča, da ponudimo mladim športnikom
preventivne preglede po kar najbolj dostopnih cenah.
Izbrani specialisti v Zdravstvenem domu Ljubljana so usmerjeni prav v športno medicino, ki je še
posebej pomembna v dobi rasti in pravočasne ugotovitve zdravstvenega stanja mladega,
razvijajočega organizma mladih športnikov. Prav tako je to dodatna varnost tudi pri aktivnih
športnikih, ki imajo posebne fizične obremenitve.
Za vas smo pripravili dva paketa, ki vključujeta vse potrebne aktivnosti za temeljit in strokoven
pregled za mlajše in starejše nogometaše.
V okviru paketa »Zdravi športniki boljši rezultati« vašim športnikom zagotovimo organizacijo
prehodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov na čimbolj enostaven in prijazen način.

Prvi paket za športnike do 14. leta vključuje:
•
Pregled športnika pri specialistu za medicino dela, prometa in športa, usmerjenega v športno
•
•

•

medicino
Zdravniško spričevalo
Laboratorijske preiskave z odvzemom krvi iz vene z antikoagulacijo: hemogram (levkociti, eritrociti,
hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC), K-SR, odvzem urina, U-presejalni test (10
parametrov), U-Sediment
EKG.

Drugi paket za športnike po 14. letu starosti vključuje:
•
Prvi paket za športnike do 14. leta
•

Spirometrija.

Redna cena pregleda: 53,09 € (do 14 let) oziroma 65,60 € (po 14 letu)
Mi vam zagotovimo ugodnejše cene pregledov, vključno z vsemi stroški naročanja in
koordiniranja.

Paket za športnike DO 14. leta
Paket za športnike PO 14. letu

Do 150 športnikov
45,13 €
55,76 €

Več kot 150 športnikov
42,47 €
52,48 €

Pregled športnikov izvedejo strokovnjaki po predhodno usklajenem dogovoru in urniku.
Le s pravočasno rezervacijo termina je mogoče nemoteno zagotoviti preglede.
Predlagamo, da se o natančnem protokolu naročanja in plačevanja, z namenom poenostavitve
postopka, varovanja osebnih podatkov in zagotovitve ustreznosti podatkov, dogovorimo v
nadaljevanju. Poskrbeli bomo za vse logistične rešitve glede na vaša pričakovanja in potrebe ter
vas tako razbremenili administrativnega bremena.
Potrebujete več informacij?
T| 040 70 60 15 (od ponedeljka do petka od 8 do 15 ure)
E| info@medico-veritas.net (vse dni v tednu)
I | http://www.medico-veritas.net
F| Spremljate nas lahko tudi na Facebooku.
V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam,

Direktorica
mag. Nataša Bogme Kirn
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