До уваги науковців! www.inno-health.com.ua/ua

Пільгова акція відновлення здоров’я
«Судинні інновації для науковців»
з 22 квітня по 22 травня 2012р.
Поважаючи наукові здобутки наших партнерів та колег, та турбуючись про їх якість
життя та здоров’я, Науковий центр «Верітас» до Дня науки в Україні проводить
традиційну щорічну пільгову акцію «Судинні інновації для науковців» з метою
поновлення здоров’я науковцівУкраїни та членів їх сімей:
 від кандидатів наук аж до академіків Національної академії наук України;
 для вчених без наукового ступеня (наукового звання) необхідна довідка з місця
роботи або від наукового керівника.
Мета акції:
Профілактичне відновлення здоров’я, покращення якості життя і працездатності
з метою мінімізації ризику судинних та мозкових катастроф - критичних станів
серцево-судинної та судинно-мозкової системи – інсультів та інфарктів.
1. Профілактичний контроль здоров’я науковців;
2. Акцент діагностики на судинній патології головита патології судин кінцівок;
3. Оцінка резервних можливостей роботи мозку;
4. Оцінка біологічного віку та скринінг судинної патології капілярів – найбільш
чутливої ланки судинної системи до ранніх патологічних змін в
мікроциркуляторному
руслі
(скринінгу
мікротромбування,
судинних
ендокринопатій, онкоангіогенезу).
Цінова політика
1. Економ-пакет на комплексну діагностику (10 обстежень) протягом дня з
рекомендаціями спеціалістів для амбулаторного лікуванняза 1500 грн.;
2. Комплексна діагностика (10 обстежень) протягом дня та 10-20-30-денний
інтенсивний курс індивідуально підібраного лікування за собівартістю процедур
(300 грн. за день) – всього від 4.700 грн.до 10.700 грн.
Комплексна неінвазивна діагностика включає:
1. УЗ діагностика артерій та вен шиї та головного мозку за авторською методикою
д.мед.н. У.Б. Лущик
2. Капіляроскопія найдрібніших судин організму
3. УЗД щитоподібної залози з оцінкою судинного русла
4. УЗД органів черевної порожнини з судинною програмою
5. УЗД хребта та суглобів з оцінкою рівня перфузії кісткової та м’язевої тканин
6. ЕКГ- скринінг ішемічних змін міокарда
7. Електроенцефалографія - оцінка роботи мозку
8. Соматичний огляд
9. Неврологічний огляд
10. Огляд реабілітолога
За необхідності – додаткові консультації психолога та інших суміжних фахівців
Умови акції:
1. Попередній запис за телефономв робочі дні з 9.30 до 18.00 (окрім суботи та
неділі): (044) 389-28-89, 050-848-71-03, 050-332-28-89, 095-068-30-74.
2. Наявність копії диплому про науковий ступінь або наукове звання.
3. Для молодих вчених (аспірантів, здобувачів) – довідка з місця роботи або від
наукового керівника.
4. Для родичів науковців на час дії акції можливі пільги.
Більш детальніша інформація на сайті www.inno-health.com.ua/ua
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