
Spanje ohranja zdravje in ravnovesje telesa, 
uma in duha. Motnje spanja so zelo pogoste 
in predstavljajo globalno zdravstveno težavo. 
Različne oblike nespečnosti se pojavljajo pri 20-30 % 
odraslih.

V okviru programa za zdravo spanje izvajamo 
diagnostiko, različne terapije, spremljamo motnje 
dihanja med spanjem ter svetujemo, kako težave 
s spanjem odpraviti. Nudimo tudi informacije o 
ustrezni higieni spanja, zdravem načinu življenja 
ter vzdrževanju primerne telesne teže, spremembi 
življenjskega sloga, prehrani in telesni aktivnosti.

»Slaba kakovost in pomanjkanje 
spanja vplivata na pomanjkanje 
energije, zmanjšano koncentracijo, 
slabšo delovno učinkovitost in 
slabše  odzivanje v prometu. 
Tovrstne težave imajo lahko hude 
posledice, kot so: povečano tveganje 
za nastanek srčno-žilnih obolenj, 
sladkorna bolezen, visok krvni tlak, 
vpliv na delovanje presnovne poti  
in na pojav debelosti .« 

Suzana Lazarova, dr. med., 
specialistka interne medicine

CENTER ZA ZDRAVO SPANJE
RAZŠIRJEN PREGLED VKLJUČUJE:

7-DNEVNI PROGRAM VKLJUČUJE:

14-DNEVNI PROGRAM VKLJUČUJE:

• pregled pri zdravniku balneologu
• paket laboratorijskih preiskav
• EKG
• monitoring spanja
• merjenje sestave telesa
• prehransko svetovanje
     CENA: 365,00 €

• pitno kuro zdravilne mineralne vode 
   Donat Mg iz izvira, 3 x dnevno
• razširjen pregled
• specialistični pregled pri otorinolaringologu
• 6 x kopel (mineralno ali zeliščno)
• 6 x medicinske ročne masaže, 40 min
• 6 x individualne fi zioterapevtske obravnave, 30 min
• 6 x akupunkturo, 30 min
     CENA: 1.250,00 €

• pitno kuro zdravilne mineralne vode 
   Donat Mg iz izvira, 3 x dnevno
• razširjen pregled
• specialistični pregled pri otorinolaringologu
• 12 x kopel (mineralno ali zeliščno)
• 10 x medicinske ročne masaže, 40 min
• 12 x individualne fi zioterapevtske obravnave, 30 min
• 10 x akupunkturo, 30 min
• kontrolni pregled
     CENA: 1.920,00 €

     CENA: 365,00 €

     CENA: 1.250,00 €
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V ambulanti se poleg splošne otorinolaringološke 
diagnostike in ambulantnih kirurških posegov izvajajo 
usmerjeni pregledi, diagnostika motenj dihanja med 
spanjem, svetovanje ter različne oblike terapij in 
posegov. Po natančnem pregledu in analizi funkcij med 
spanjem vsakemu gostu svetujemo zanj najustreznejše 
zdravljenje.

AMBULANTA 
ZA OTORINOLARINGOLOGIJO
STORITVE OTORINOLARINGOLOŠKE 

AMBULANTE:

•  specialistični pregled pri otorinolaringologu
•  endoskopski pregled nosu
•  pregled žrela, grla in sapnika s fl eksibilnim 
    endoskopom
•  kontrolni specialistični pregled
•  izdaja drugega mnenja
•  poligrafi ja spanja z interpretacijo rezultatov
•  izrez kožnih tvorb v lokalni anesteziji
•  izrez kožne tvorbe in kritje vrzeli z lokalnim 
    režnjem
•  resekcija mehkega neba v lokalni anesteziji 
    (uvulopalatoplastika)
•  redukcija mehkega neba z radiofrekvenco 
    v lokalni anesteziji
•  radiofrekvenčna redukcija nosnih školjk 
   (RF mukotomija)
•  histopatološka preiskava izrezanega tkiva

»Do motenj dihanja v spanju običajno 
pride zaradi neprimernega položaja 
in ohlapnosti  tkiv v zgornjih dihalih. 

Pri najblažjih oblikah se zaradi vibracij 
ustvarja zvok smrčanja, ob tem pa 

ob resnejši zapori dihal lahko prihaja tudi do 
daljših premorov dihanja (apnej) med spanjem. 

Gre za bolezensko stanje, 
ki pomembno znižuje kakovost življenja.«

mag. Matej Delakorda, dr. med., 
specialist otorinolaringologije
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