Ти довіряєш – ми лікуємо!
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SMART CHECK–UP
Сучасні ефективні стандарти
світової медицини:
• Лікування серцево-судинних захворювань!
• Унікальна сучасна діагностика для виявлення
хвороб до появи симптомів!
• Нейрореабілітація. Психореабілітація.
• Відновлення після інсульту/інфаркту.

Понад 20 років досвіду та стабільного
позитивного результату!

inno-health.com

ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО СУЧАСНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ
ПРОГРАМИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗДОРОВ’Я
SMART CHECK-UP

Ти довіряєш – ми лікуємо!

SMART CHECK–UP

Я хочу

бути впевненим

у своєму здоров’ї!

Завжди!

• Діагностика з візуалізацією
• Профілактика та лікування
• Медичний супровід

Ти довіряєш – ми лікуємо!

SMART CHECK–UP
Що таке Check-up і чому він
необхідний здоровій людині?
Check-up – це Обстеження

Свідоме рішення людини пройти обстеження,
щоб дізнатись більше про стан свого здоров’я.

Check-up дозволяє:

Виключити або своєчасно виявити фактори ризику
чи небезпечні хвороби, які протікають непомітно.

Результат Check-up’a

Заключення лікаря про стан здоров’я та виявлені
хвороби, а також рекомендації щодо лікування
чи профілактики.

Чому потрібен Check-up?

Інструментальна діагностика дозволяє побачити
хвороби на ранній стадії, тому стан передхвороби
можна вилікувати швидко, ефективно та значно
дешевше чим лікувати запущені стани.
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SMART CHECK–UP
Що таке Check-up і чому він
необхідний здоровій людині?
Уявіть собі – Ви водій і вам пропонують сісти за кермо авто, яке вже 20 років без техогляду. Поважаюча
себе Людина за кермо такої непрогнозованої техніки не сяде. Кожен водій хоче мати технічно справний транспорт, який легко і справно реагує на управління.
Теж саме з організмом людини, якщо у нас є купа
проектів, планів, зустрічей, ділових поїздок, переговорів–ми маємо розраховувати на надійну та безперебійну роботу нашого організму.
Сьогодні це можливо лише за допомогою проходження періодичного діагностичного обстеження
(техогляду), вчасного профілактичного лікування
з метою недопущення критичних станів в майбутньому.
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SMART CHECK–UP
Check-up – свідомий
вибір європейців!
Три «П» – принципи сучасного Smart Check-up
Сheck-up є важливою частиною стратегії світової медицини за принципами трьох «П»:
• Персоніфікований (індивідуальний підхід до кожного);
• Профілактичний ( попереджувальний, щоб не допускати розвиток хвороби);
• Предіктивний (від англ. predict – передбачувати,
передбачити розвиток хвороби та спрогнозувати
найефективніші методи лікування)
Тому, як для здорових людей так і для людей вже з
існуючими проблемами, надважливим є контроль та
моніторинг стану здоров’я за допомогою сучасних
технологій та методів, аби не допустити критичних
станів та катастроф.
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SMART CHECK–UP
Наша спеціалізація – ваші переваги!
Понад 23 роки ми працюємо на ринку медичних
послуг, маємо великий досвід в ранній діагностиці
і лікуванні психоневрологічних та серцево-судинних захворювань різного ступеня складності: від
головного болю до коматозних станів. Володіємо
технологіями ранньої діагностики, які розроблені
українськими науковцями. Технології унікальні та
не мають світових аналогів.

Основна перевага

• виявлення схильності до серцево-судинних захворювань на ранній стадії;
• виявлення серцево-судинних патологій до появи симптомів;
• виявлення ризиків розвитку хвороби та застосування ефективних методів її усунення чи попередження.
Ми пропонуємо удосконалений алгоритм
відносин «Клініка – Пацієнт». Ми зацікавлені
у швидкому реагуванні на Ваш запит,
Ви спілкуєтесь безпосередньо з лікарем чи
адміністратором Клініки.
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SMART CHECK–UP
Для роботодавця:
• Отримання медичної послуги найвищої якості – Клініка пропонує унікальні
методи комплексної ранньої діагностики організму;
• Імідж Компанії, яка дотримується європейських стандартів щодо відповідальності за здоров’я співробітників;
• Здоровий прогнозований персонал,
який може віддаватися роботі на 100%;
• Зменшення кількості випадків захворюваності та оформлень лікарняних
листів непрацездатності;
• Зменшення ризику можливих фатальних випадків на робочому місці за станом здоров’я;
• Підвищення працездатності на 30-70%
та якості роботи персоналу.
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SMART CHECK–UP
Для співробітника:
• Для тих, хто вважає себе здоровим, але хоче
виявити можливі ризики серцево-судинних
захворювань;
• Для тих, хто відчуває проблеми зі здоров’ям
та прагне знайти причину та їх рішення;
• Щорічний моніторинг здоров’я та рекомендації висококваліфікованих фахівців;
• Економія часу – діагностика триває від
30 хв. до 2 годин (в залежності від обраної
check-up програми;
• Високий рівень медичної послуги – як
діагностики так і лікування;
• Високий рівень сервісу – діагностика
в будь-який зручний для Вас час.
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SMART CHECK–UP
Оберіть оптимальну для Вас
Сheck-up програму
Обираючи Check-up програму,
Ви отримуєте :
• постійний контроль протягом року стану
Вашого здоров’я;
• чітку відповідь від лікаря, «Що робити?»;
• обов’язкові діагностичні процедури для
контролю серця та судин;
• високий сервіс обслуговування – без черг,
запис в зручний для Вас день та час, оплата
в будь-який зручний для Вас спосіб, безкоштовний Wi Fi, ароматна натуральна кава
та запашний чай;
• діагностика на сучасному обладнанні, яку
проводять лікарі вищої категорії;
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SMART CHECK–UP
Оберіть оптимальну для Вас
Сheck-up програму
Інноваційна
Судинний Сheck-up

ТЕХ НОЛО ГІЯ

Технологія Судинного
Скринінгу (Капіляроскопія)
Скринінг судинної системи організму до найменших капілярів. Обстеження триває до 30 хвилин. Неінвазивно! Безболісно! Безпечно! Достовірно! Така діагностика проходить
з візуалізацією, дозволяє оцінити швидкість кровотоку, виявити можливу патологію, навіть онкозахворювання до появи пухлин, проводити моніторинг ефективності лікування.

норма
патологія
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SMART CHECK–UP
Оберіть оптимальну для Вас
Сheck-up програму
Судиннокардіологічний

Інноваційна

ТЕХ НОЛО ГІЯ

Технологія
Судинного
Скринінгу +
Скринінг ішемічних
змін міокарда

Дана програма передбачає скринінг судинної системи та скринінг ішемічних
зімн міокарда з формуванням портрету серця: зелений колір – здоровий, від
рожевого до коричневого – загроза інфаркту. Метод раннього виявлення прихованих патологічних станів міокарда
та об’єктивне спостереження за станом
серця в повсякденному житті, контроль
під час лікування. Виявлення хвороби
на ранній стадії, до появи симптомів дає
можливість вчасно почати лікування та
не допустити до критичних станів.
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SMART CHECK–UP
Оберіть оптимальну для Вас
Сheck-up програму
Універсальний кардіоневрологічний Check-up
•
•
•
•
•
•

УЗД – сканування та доплерографія
артерій та вен голови та шиї
Капіляроскопія (Інноваційна діагнос
тика)
Скринінг ішемічних змін міокарда (Інноваційна діагностика)
Неврологічний огляд
Електроенцефалограма – дослідження активності мозку
Консультація головного лікаря

За 2 години Ви отримаєте вичерпну інформацію про стан свого
здоров’я та рекомендації щодо ефективного лікування.
Діагностика проводиться на сучасному обладнанні з використанням інноваційних технологій, що значно відрізняється від
застарілих стандартів.
Тільки комплексний підхід до оцінки стану Вашого здоров’я
дозволить оцінити всі проблеми організму цілісно,
змоделювати причинно-наслідковий зв`язок та вибрати
оптимальний план лікування
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SMART CHECK–UP
Оберіть оптимальну для Вас
Сheck-up програму
Розробка індивідуальної
Check-up програми
Ми орієнтовані на максимальне задоволення всіх потреб клієнта, тому крім стандартних підходів, у нас є індивідуальні пакети для
комплексного вирішення хворого. Програма
орієнтована на усунення Ваших індивідуальних проблемах, усунення скарг та некомфортного, незрозумілого для Вас відчуття.

Індивідуальний підхід –
ПОЧУТИ проблеми пацієнта
і ДОПОМОГТИ їх позбутися
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УСПІХ КОМПАНІЇ
напряму залежить від здоров’я
її лідера та його команди!
Творіть! Креативте! Будуйте! Створюйте!
А ми потурбуємось про ваше здоров’я!

+ 38 096 804 03 68
+ 38 073 420 30 42
inno–health.com
м. Київ, вул. Академіка
Вільямса, 4 (Теремки)

