Клініка
«Ангелія»:
консультуйтесь
вдвох
–
платіть за одного
Цієї

зими

клініка

«Ангелія»

підготувала

для

пацієнтів

спеціальну пропозицію, а саме: дві повноцінні консультації у
сімейного лікаря за ціною однієї!
Спеціальні умови діють з 1 грудня 2018 року до 28 лютого 2019
року.
Пропозиція дійсна для будь-яких двох членів родини. Вік членів
родини і ступінь споріднення не мають значення. Кожна особа
отримує повноцінну первинну консультацію сімейного лікаря із
встановленням
діагнозу,
призначенням
лікування
і
рекомендаціями. Потрібно тільки разом записатись та прийти на
прийом.
Матуся, яка приводить свою дитинку до лікаря, дуже часто і
сама потребує консультації щодо свого здоров’я. Але на себе –
то часу не вистачає, то грошей шкода. Чудовий вихід –
скористатится пропозицією клініки «Ангелія» та відвідати
сімейного лікаря разом! Що може бути зручніше, ніж
консультація мами і дитини під час одного прийому?
По-перше, це зручно. Адже ви вже на прийомі у лікаря! Знайшли
для цього час, відпросилися з роботи, відклали свої справи.
Сидите в кабінеті у чудового спеціаліста, бачите, як
професійно він проводить прийом вашої дитини, і… можете пройти
повноцінну консультацію лікаря щодо вашого власного здоров’я
вже зараз! І для цього не треба окремо записуватися, знову
шукати зручний час і т.д.
По-друге, це вигідно. Адже ви отримуєте дві повноцінні
консультації кваліфікованого спеціаліста за ціною однієї! Ви
турбуєтесь про своє здоров’я без зайвих витрат!

По-третє, це розумно. Адже мама і дитина так тісно
взаємоповязані! Від здоров’я мами, її самопочуття і настрою
залежить і благополуччя дитини. А консультація мами і дитини у
одного лікаря дозволяє краще розібратися в індивідуальних
потребах кожного в контексті сімї та її особливостей.
Лікування у сімейного лікаря – це практика майбутнього
Візит до сімейного лікаря – це завжди дещо більше, ніж просто
консультація у терапевта або педіатра! Адже сімейний лікар –
це спеціаліст, який має поглиблені знання і грунтовну
підготовку із суміжних медичних спецільностей і може надавати
більш широкий спектр медичних послуг.
У більшості випадків відвідування сімейного лікаря виключає
необхідність відвідування вузьких спеціалістів, що значно
економить час та гроші. Підготовка сімейного лікаря дозволяє
йому приймати як дітей, так і дорослих будь-якого віку. А
професійна кваліфікація дозволяє грамотно діагностувати і
лікувати широке коло захворювань. Крім того, сімейний лікар
має компетенціїї у сфері гігієни, лікувального і здорового
харчування та фітотерапії.
Проблеми, з якими можна звертатися до сімейного лікаря:
ГРВІ (гострі респіраторно-вірусні захворювання) та різні
простудні захворювання;
захворювання серцево-судинної системи;
хвороби шлунково-кишкового тракту;
захворювання опорно-рухової системи;
неврологічні проблеми;
хвороби обміну речовин;
бронхо-легеневі захворювання;
захворювання нирок та ін.
Записатись на прийом: http://angelia.ua/booking/

