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kompleksprogrammiga
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Teeninduse tudengiprogramm
TINGIMUSED
Eesti ülikoolide tudengid alates 18 eluaastast
Kinnituseks kehtiv ISIC kaart

Kompleksprogramm sisaldab endas:
Tasuta konsultatsioon enne lepingu sõlmimist
Tasuta röntgenülesvõte lepingu sõlmimisel breketite
panemisel jm ortodontilise ravi korral

Spetsiaalsed tingimused tudengitele:
Elaineritega ravimise korral - 1 kork TASUTA

Täiendavad boonused ja kingitused äramärkimise eest

Koduse valgendamise programm erihinnaga
(kaped + valgendav geel), valgendavad ribad
hambumuse korrigeerimise korral

Sertifikaat rakenduse ostutele videohinnangu eest
story-des või postituse kirjutamise eest APP STOREʼIS /
PLAY-POES

APPLE MUSIC tellimus 1 aasta TASUTA

Ravi eest TASUMISEL 500€ ulatuses kingituseks tellimus
õpinguteks mõeldud rakendustele / e-raamatute ja
veebihüpermarketite teenustele

Kutse saamise etapid
raviks kliinikus
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Avalduse esitamine

02
Konsultatsioon
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Dokumentide saatmine

Raviprogammi koostamine

Te sisestate oma isikuandmed ja kirjeldate

Lühikese aja jooksul võtab kliiniku

Kui patsiendil ei ole võimalik

Programmi aktiveerimine toimub pärast

lühidalt oma probleemi tagasiside vormis

mänedžer Teiega ühendust, et saada

konsultatsioonile tulla, saab seda teha ka

esmast tasuta konsultatsiooni kliinikus.

või võtate otse ühendust meie

täiendavat informatsiooni.

distantsilt. Konsultatsiooni käigus räägib

mänedžeriga veebilehel ära toodud

mänedžer, millised meditsiinilised

telefoninumbril või e-maili aadressil. Te

dokumendid on vajalik saata patsiendi

saate alati tellida tagasihelistamise

terviseseisundi hindamiseks veebis ning

teenuse.

millised on raviväljavaated. Edasi annab
mänedžer Teie dokumendid üle vastava ala
spetsialistidele.
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Programi aktiveerimine

Meditsiiniprogrammi
maksumus

Tasumise kord

Programmi aktiveerimine toimub pärast

Kliinikusse vormistamine
ja ravi läbimine

Programmi eest tasumine toimub

esmase konsultatsiooni eest tasumist

Dokumentide allkirjastamine, programmi

Programmi hinda kuuluvad kõik

sündmuste täitmise korras (osutatud

kliinikus.

eest tasumine, isikliku mänedžeri

protseduurid ja ravi ajal toimunud

meditsiiniteenuste alusel kliiniku kassas)

kaasamine administratiivsete küsimuste

sündmused.

vastavalt varem kokku lepitud

lahendamiseks, isikliku arsti ja
meditsiiniõe kaasamine saatmiseks
kliinikus.

maksumusele ilma ettemaksuta.
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Patsiendi jälgimine
pärast ravi kliinikus
Tihe suhtlus patsiendi ja arsti-kuraatori vahel ning
vajadusel kliiniku raviarsti-spetsialistiga telefoni
teel ning veebimessengeri vahendusel.
Soovitused, ravimiretseptide välja kirjutamine.
Kontrolluuringute analüüs (antud teenuse eest
makstakse eraldi patsiendi soovil pärast programmi
lõpetamist)

Hambaarsti soodustused
APPLE MUSIC 1 aastane tellimus KINGITUSENA hambumuse korrigeerimisel.
Sertifikaat rakenduste ostmiseks APP STOREʼIS / ANDROID MARKETIS teatud
summa ulatuses elaineritega ravimise korral.
Ravi eest tasumisel 500 € ulatuses kingitus tellimus õpinguteks mõeldud
rakendustele / e-raamatute ja veebihüpermarketite teenustele.
Järgmiste erialaarstide konsultatsioon (dietoloog, psühhoterapeut,
günekoloog jne).
* Hambaarsti soodustused esitatakse valikuna pärast ravi lõppemist

Kõik programmis
osalejad
Osalevad automaatselt LOOSIS,
mille auhind on nädalane reis
Taisse
kogu perega!
LOOSIMINE viiakse läbi 05.12.2020

KLIENDID 12-ST RIIGIST
PUHKAVAD JA RAVIVAD
ENNAST MEIE JUURES!
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Dmitri Filippenko

Peaarst, arst-implantoloog
Mood mõjutab teatud määral ka meie tänase vestluse teemat, nimelt naeratuse
valikuvõimalust. Kuid sooviksin selgitada: toetan täielikult seda kauni naeratuse
moetrendi, nii et täna ei räägi me hammaste tervisest ja ravimeetoditest,
vaid ilust ja esteetikast, sest tänapäeval saate ise valida, kuidas teie naeratate.

Tööstaaž: 18 aastat

Semjon Nemejev

Kirurg-implantoloog, hambaarst-ortopeed
Suurim erinevus on selles, et Eestis saab kliinikut avada vaid arst. Minu arvates on see
õige, kuna oma ala spetsialist palju paremini häälestab patsientide raviprotsessi. Samal
ajal on Eesti väike riik ja seetõttu on siin kõrge maine väga olu-line, millel on minu arvates
positiivne mõju meditsiiniteenuste kvaliteedile.

Tööstaaž: 18 aastat

Maksim Kolyushko

ortodont, ortopeed, kirurg
Tere, mina olen teie personaalne arst. Ma armastasin lapsest peale naeratada ja tahtsin, et
kõik naerataksid ja oleksid õnnelikumad. See oli minu esimene unistus. Ja juba 10 aastat
tegelen ma professionaalselt naeratuse esteetikaga. Alates valgendamisest ja kergest
korrigeerimisest kuni keeruliste kirurgiliste juhtudeni välja.
Ma käin koolitustel üle kogu maailma ja pakun oma patsientidele kõige
uuendusmeelsemat kogemust stomatoloogias. Ma tean kuidas muuta naeratus ilusaks ja
anda inimesele terved hambad, valu ja stressita. Ootan teid rõõmuga oma kabinetti!

Tööstaaž: 10 aastat
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