
ТУРБОТА ПОРУЧ



Дитяча поліклініка Веселка® покликана 
допомагати батькам долати всі труднощі, які 
виникають зі здоров’ям дитини з моменту 
народження і до їхнього повноліття, а також 
уникати можливих захворювань при 
своєчасному зверненні  та діагностуванні. 
Місія:
здорова, задоволена дитина, яка не боїться 
лікарів та медичних закладів.



➢ Понад 40 000 лояльних клієнтів

➢ Близько 100 висококваліфікованих
дитячих спеціалістів

➢ Щомісячно понад 8000 наданих послуг



Поліклініка Веселка® представляє собою  команду лікарів різних 
спеціальностей, які готові прийти на допомогу дітям якісно, 

швидко та комфортно.



Послуги, що надаються у Веселці®:
▪Педіатричні послуги
▪Послуги сімейного лікаря
▪Послуги дитячих вузьких спеціалістів: отоларинголога (ЛОРа), 
гастроентеролога, невролога, офтальмолога, гінеколога, хірурга, 
ортопеда, імунолога, дерматолога, нефролога, алерголога, 
ендокринолога, уролога, ендоскопіста, стоматолога
▪УЗ діагностика дітей: 

▪діагностика внутрішніх органів
▪діагностика кульшових суглобів
▪нейросонографія

▪УЗД вагітних І та ІІ триместрів
▪Функціональна діагностика (ЕхоКГ, ЕЕГ, Електроміографія,РЕГ)
▪Послуги психолога, логопеда
▪Імунопрофілактика
▪Лабораторна діагностика
▪Дитяча ендоскопія 
▪Оперативне втручання (урологічні, ЛОР-операції)
▪Стоматологічні послуги
▪ Рентген послуги
▪Видача листків непрацездатності



Медичні послуги для дорослого населення:
•Консультація сімейного лікаря + виклик лікаря 
додому
•Консультація ЛОР 
•Стоматолог
• УЗД 
•Функціональна діагностика (ЕЕГ, РЕГ, ЕМГ)
• Гастроскопія (ВЕГДС)
•Послуги масажу
•Лабораторна діагностика
•Видача листків непрацездатності



Ультразвукова діагностика на високоякісному апараті експерт-класу 
з наявністю постійно-хвильового доплеру, допомагає  вчасно 
виявити захворювання на ранніх стадіях, що забезпечує успішне 
лікування.

•УЗД-діагностика дітей: 
•діагностика внутрішніх 
органів
•діагностика кульшових 
суглобів
•нейросонографія

•УЗД вагітних І та ІІ триместрів
•Ехокардіографія (ЕхоКГ)
•Фолікулометрія
•Дуплексне сканування



Для контролю роботи головного мозку та оцінки його функціонування 
проводиться електроенцефалографія (ЕЕГ) 

Показання:
•Неврологічні порушення у дітей
•Наслідки родових травм
•Гіпоксії
•Затримка мовного чи психомоторного 
розвитку
•Захворювання головного мозку
•Емоційні порушення
•Травми голови



Кабінет вакцинації облаштований згідно стандартів МОЗ України 
з дотриманням усіх вимог по зберіганню та веденню контролю 
якості вакцин. 
Працюємо з перевіреними європейськими виробниками вакцин 
ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз (Бельгія) та Санофі Пастер 
(Франція), Ваєт Фармасеутикалс (Велика Британія), Санофі Пастер 
lнк., США.

• розробка індивідуального        
календаря щеплень
• обов’язковий огляд перед 
кожною вакцинацією



Тренувальні офтальмологічні вправи на спеціальному обладнанні 
дозволяють вирішувати проблеми зору у дітей. Діють спеціально 
розроблені програми для лікування:

•Міопії
•Амбліопії
•Косоокості
•Спазму акомодації



Дитяча ендоскопія

▪ Езофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк) 

▪ Внутрішньошлункова ендоскопічна pH-метрія

▪ Біопсія під час ендоскопії з патоморфологічним
дослідженням 

▪ Ендоскопічне видалення стороннього тіла з 
шлунково-кишкового каналу (при 
езофагогастродуоденоскопії)



Області застосування Pentax EG-2970K

Тонкий відеогастроскоп, призначений для діагностики та
лікування захворювань стравоходу, шлунка і
проксимального відділу 12-ти палої кишки у дітей і
дорослих.
Відеогастроскоп призначений як для використання при
терапії (лазеротерапія, санаційні заливки), так і для
проведення внутрішньопорожнинних ендоскопічних
операцій: поліпектомія, коагуляція, дилятація, маркування,
біопсія, видалення сторонніх тіл і т.д. Широкі можливості
застосування повнорозмірних інструментів і аспірації.



Іванців Віктор Анатолійович,
кандидат медичних наук, асистент

Дитячий 
гастроентеролог, 

дитячий ендоскопіст
вищої

кваліфікаційної 
категорії.



Надійна лабораторія:

Співпраця з надійною лабораторною службою 
є гарантією якості виконання лабораторних 
досліджень

Надаємо послугу 
Забір аналізів на дому    



Дитяча стоматологія 

▪ огляд стоматолога
▪ психоемоційна підготовка дитини 
▪ професійна гігієна ротової порожнини у дітей
▪ профілактика захворювань
▪ терапевтичне та хірургічне лікування 
▪Ортодонтія

Можливість використання медикаментозного сну.



Дитяча стоматологія
На фото:

Лікар-стоматолог Анна Кривицька та медична сестра Ірина Самусенко



ЛОР – операції
Лікарі Федір Юрочко та Линда Богдан 

▪ Аденоїдектомія ендоскопічна
▪ Видалення доброякісних новоутворень зіва і м'якого 
піднебіння 
▪ Парацентез барабанної перетинки
▪ Тонзилектомія
▪ Тонзилотомія
▪Тонзилотомія з аденоїдектомією ендоскопічною
▪ Шунтування вух



Дитяча урологія

лікарі Рудоман Людмила та Собечко Роман



Дитяча урологія
Оперативне втручання:
▪ при фімозі (циркумцізія)

▪короткій вуздечці статевого члена (френулотомія)

▪водянці
▪ сперматоцелє
▪ при паховій килі (герніотомія)

▪ при пупковій килі (операція меййо),

▪ при гострому захворюванні яєчка, та ін.



Наші переваги:
▪Якісний сервіс
▪Сучасне обладнання
▪Відсутність черг
▪Кваліфікованість (компетентність) лікарів
▪Можливість комплексного огляду дитини в 
одному місці у зручний час (індивідуальний 
підхід)



Спеціалістами нашої клініки розроблені комплексні медичні  
програми спрямовані на профілактику, ранню діагностику та 
лікування широкого спектру захворювань.

Я народився (Базовий, Стандарт, VIP)
Програма розроблена для малюків 
від 0 до 18 місяців

Річний догляд
Програма для дітей після 1 року



Видача листків непрацездатності

Графік роботи новий
відділення Поліклініки Веселка на 
пр.Червоної Калини, 68:

пн.-пт 8:00 – 20:00. сб. 8:00 – 20:00, 
нд. 9:00 – 17:00



Партнерські відносини

Володіючи широкими можливостями для розширення клієнтської
бази та досвідом роботи поліклініка Веселка® активно співпрацює з 
провідними  страховими компаніями



Відділення м. Львів
пр. Червоної Калини, 68
info@veselka.clinic    

Контакт центр:   067 34 32 911
050 34 32 911
032 25 32 911

Відділення м. Новояворівськ
вул. С. Бандери, 18
067 48 22 911
0256 40 111
ny@veselka.clinic

Контакти:

Відділення м. Львів
Вул. Щирецька, 36/5
v04@veselka.clinic




