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Kompleksprgoramm rasedatele ja rasedust
planeerivatele emadele
Tingimused
Rasedad ja rasedust planeerivad naised

Kompleksprogramm kestab kuni sünnituseni ja hõlmab
järgmiseid teenuseid:
Tasuta stomatoloogi konsultatsioonid: põhjalik läbivaatus, raviplaani koostamine, mis
on vajalik lõpetada enne rasedust
Professionaalne hügieen viiakse läbi vahendite abil, mis ei kutsu esile allergiaid
Vahendite kokkupanek koduseks hammaste hoolduseks raseduse ajal
Profülaktilised ülevaatused raseduse ajal igal trimestril
Professionaalne hügieen

Kompleksprogramm pärast lapse sündi:
Stomatoloogi konsultatsioon
Põhjalik suuõõne ülevaatus, raviplaani koostamine
Professionaalne hügieen säästlike ja hüpoallergeeniliste vahenditega
Vahendite valik koduseks hammaste hoolduseks pärast lapse sündi

Täiendav stomatoloogiline saatmine
Stomatoloogiline määramine toksikoosi korral
Suuõõne sanatisatsiooni, et ennetada kaariest ja põletikku
Suuõõne hügieeni ja igememassaaži koolitus
Anesteesia rakendamine
Remineraliseeriv teraapia
Tasuta profülaktilised vastuvõtud pärast ravi
Raviplaan saadetakse elektronposti aadressile

Informatsioonitugi
Isikliku kabinetiga veebileht, leping, elukoha aadress,
mänedžeri isilik täisnimi, personaalne arst, kontaktid,
informatsioon kompensatsiooni või tagasimaksete kohta.

Hambaarsti soodustused
Sertifikaat lastekaupadele online-hüpermarketites

Preemium-tellimus e-raamatutele

Veebimaratoni programm raseduse- ja sünnitusjärgseks figuuri taastamiseks
(toitumiskava + kodused treeningud)

Veebikino tellimus (preemiumligipääsuga lastekanalitele)

Veebikoolituste tellimus (võõrkeeled, fitness jne)

Teatud hulgal muude erialaarstide veebikonsultatsioone
(dietoloog, psühhoterapeut, günekoloog jne)

*hambaarsti soodustused on valikuliselt kättesaadavad pärast ravi lõppu.

Kõik programmis
osalejad
osalevad automaatselt nädalase reisi
LOOSIS
Taisse kogu perega!
LOOSIMINE toimub 05.12.2020

Этапы получения приглашения
на лечение в клинику
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Avalduse esitamine

Konsultatsioon

Dokumentide saatmine

Raviprogammi koostamine

Te sisestate oma isikuandmed

Lühikese aja jooksul võtab kliiniku

Kui patsiendil ei ole võimalik

Arst-konsultant kooskõlastab Teiega

ja kirjeldate lühidalt oma probleemi

mänedžer Teiega ühendust, et saada

konsultatsioonile tulla, saab seda

kontrolli/raviprogrammi,

tagasiside vormis või

täiendavat informatsiooni.

teha ka distantsilt.

kui programmipakkumine

võtate otse ühendust meie

Konsultatsiooni käigus räägib

Teile sobib, siis informeerib isiklik

mänedžeriga veebilehel ära toodud

mänedžer, millised meditsiinilised

mänedžer Teid meditsiiniteenuste

telefoninumbril või e-maili

dokumendid on vajalik saata

läbiviimise ja maksumuse korrast.

aadressil. Te saate alati tellida

patsiendi terviseseisundi hindamiseks

tagasihelistamise teenuse.

veebis ning millised on raviväljavaated.
Edasi annab mänedžer Teie dokumendid
üle vastava ala spetsialistidele.
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Patsiendi jälgimine pärast
ravi kliinikus

Meditsiiniprogrammide
maksumus

Programmi eest tasumine toimub

Kliinikusse vormistamine
ja ravi läbimine

Välja öeldud maksumusse kuulub ravi

sündmuste täitmise korras vahetult

Te sisestate oma kontaktandmed ja

Põhjalik suhtlus patsiendi ja firma

maksumus, kõik organisatsioonilised

kliinikus vastavalt varem kokku lepitud

kirjeldate lühidalt oma probleemi

arsti-kuraatori vahel ja esmasel vajadusel

teenused ja professionaalse planeeringu

maksumusele ilma ettemaksu ja avansi

tagasiside vormis või võtate ühendust

raviarsti-spetsialistiga, soovitused,

teenused ning programmide läbi viimine,

tasumiseta internetis.

otse meie mänedžeriga veebilehel toodud

ravimiretseptide saatmine,

välja arvatud need, mille eest tasutakse

telefoninumbril või e-maili aadressil.

kontrolluuringute analüüsid (antud

eraldi (kultuuriprogramm). Transfeer

Te võite alati tellida tagasihelistamise

teenuse eest makstakse eraldi patsiendi

elukohast kliinikusse ja tagasi.

võimaluse.

soovil pärast programmi lõpetamist).

Olmeprobleemide lahendamine ja
ekskursiooniprogrammide
organiseerimine linnas.

Maksmise kord
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Dmitri Filippenko

Peaarst, arst-implantoloog
Teatud määral osutavad moemõjud mõju ka meie tänasele jututeemale, täpsemalt,
naeratuse valikule. Tasub muidugi öelda, et ma toetan igati seda moesuunda, mis hindab
ilusat naeratust, seetõttu räägime me täna mitte hammaste tervisest ja nende ravimise
meetoditest, vaid ilust ja esteetikast, sest tänapäeval saate te ise valida, kuidas naeratate.

Tööstaaž: 18 aastat

Semjon Nemeev

Kirurg-implantoloog, stomatoloog-ortopeed
Kõige suuremaks erisuseks on see, et vaade on õige, kuna oma ala spetsialist juhib
patsientide raviprotsessi palju paremini. Lisaks sellele, Eesti on väike riik, ning seetõttu on
maine siin väga oluline, mis mõjutab minu arvates positiivselt meditsiiniteenuste kvaliteeti.

Tööstaaž: 18 aastat

Maksim Koljushko

врач-ортодонт, ортопед, хирург
Tere, mina olen teie personaalne arst. Lapsepõlvest armastasin ma naeratada ja tahtsin, et
kõik naerataksid ja oleksid õnnelikud. See oli minu esimene unistus. Nüüd olen ma juba 10
aastat professionaalselt tegelenud naeratuse esteetikaga. Alates hammaste valgendamisest ja
kergest korrigeerimisest kuni keeruliste kirurgiliste juhtumiteni välja.
Ma läbin koolitusi erinevates riikides üle maailma ja pakun oma patsientidele kõige
uuenduslikumat kogemust stomatoloogias. Ma tean kuidas muuta naeratused ilusaks ja anda
inimestele terved hambad ilma valu ja stressita. Kohtun teiega rõõmuga oma kabinetis!

Töökogemus: 10 aastat

Ajakirja Gloss 2019 aasta väljaanne
www.gloss.ee

Отзыв клиента

Julija Bessudnova
soovitab Implanttihoito –
Stomatoloogiline kliinik Eestis.
31 oktoober 2018

2 päeva jooksul tehti ära suur töö ja vahetati vanad kroonid ning paigaldati
uued. Pärast seda, kui ma otsustasin, et mulle ei meeldi, tehti kogu töö
TÄIELIKULT uuesti! Ma kohtusin arstiga peaaegu iga päev, planeerisime
ja arutasime läbi iga hamba disaini, tegime proovimaketi... „Kui palju selle
eest kooriti??“ – küsite teie. Vastan ausalt – mitte midagi peale vanade
kroonide))) Tööde alguses nimetatud summa ei muutunud. Aitäh
Dmitrile ning tema suurepärasele tiimile kannatuse ja mõistmise eest))
Ja muidugi minu laitmatu naeratuse eest!
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