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Паспорт медично-туристичного маршруту «Check Up особливої дитини»
(м. Дніпро, Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня)

Адреса/
контакти
Назва медичнотуристичного
маршруту
Медичні послуги,
які надаються в
рамках медичнотуристичного
маршруту

(м. Дніпро, вул. Космічна, 13, Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня)
Dnipro-clinic.com.ua
dnipro.medical.cluster@gmail.com
т. +38 050 363 34 49

Комплексний огляд дітей з особливими освітніми потребами, надання медичних
консультацій мультидисциплінарною командою фахівців, лабораторна та
інструментальна діагностика «Check Up особливої дитини»
Протягом 2 годин кожна дитина проходить консультації наступних
спеціалістів, лабораторну та інструментальну діагностику (на вибір):
Пакет консультативних та діагностичних спеціалізованих послуг №1
(прийом лікаря-невролога дитячого, лікаря-отоларинголога дитячого, лікаряофтальмолога дитячого та електроенцефалографія)
Пакет консультативних та діагностичних спеціалізованих послуг №2 (прийом
лікаря-невролога дитячого, лікаря-отоларинголога дитячого, лікаря-офтальмолога
дитячого, лікаря-сурдолога, лікаря-генетика, електроенцефалографія та об’єктивне
аудіо метричне дослідження реєстрації коротко латентних викликаних потенціалів
без седації)
Пакет консультативних та діагностичних спеціалізованих послуг №3 (прийом
лікаря-невролога дитячого, лікаря-отоларинголога дитячого, лікаря-офтальмолога
дитячого, лікаря-сурдолога, лікаря-генетика, електроенцефалографія та об’єктивне
аудіо метричне дослідження реєстрації коротко латентних викликаних потенціалівз
седацією)

За результатами діагностики кожній дитині лікар-куратор видає загальний
консультативний висновок про стан здоров’я, з подальшими рекомендаціями.
Медичний супровід протягом діагностики: лікар-куратор лікарні.
Педагогічний супровід протягом діагностики: 2 корекційних педагоги (у
складі сформованої групи)
*якщо під час проходження діагностики виникне потреба у консультаціях інших
лікарів чи додатковій діагностиці, час проходження маршруту та вартість
медичних послуг можуть бути змінені
**можливий формат як індивідуального проходження маршруту, так і у складі
сформованої групи

-електронне направлення від сімейного лікаря
Необхідні для
прийому документи -копія індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарськоконсультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);
-інші медичні документи, які можуть знадобитись вузькоспеціалізованим
фахівцям
*Увага! Можливе отримання платних послуг! У цьому разі електронне
направлення від сімейного лікаря не вимагається!
У разі госпіталізації, тільки один супроводжуючий може перебувати з дитиною.
Госпіталізація/
*Житло для інших супроводжуючих обирається ними самостійно, або із
проживання
залученням можливих сервісів «Dnipro Medical Cluster»
Харчування/
 Здорова їжа, яка готується за дві години до харчування, привозиться в
трансфер
одноразовому екопосуді, є можливість вибору безглютенової або
безлактозної дієти (за бажанням клієнта/пацієнта)
 Трансфер можливий за запитом





















*Додаткова екскурсійна програма (м. Дніпро), яка можлива за запитом
Монастирський острів – найромантичніша і найтаємничіша пам'ятка Дніпра.
Катеринославський бульвар – одне з найулюбленіших містянами зон відпочинку.
Центр «Менора» – найбільший єврейський комплекс у світі, його основне завдання –
відродження єврейської громади у Дніпрі і в цілому по Україні, а також підтримка ідеї
толерантності до різних національностей.
Парк Глоби – зелений оазис у центральній частині міста завжди був центром гулянь
городян і місцем проведення громадських заходів.
Спасо-Преображенський кафедральний собор у Дніпрі є пам'яткою архітектури
національного значення.
Історичний музей імені Дмитра Яворницького є єдиним у своєму роді в
Дніпропетровській області, де зосереджені унікальні експонати світового та
національного значення.
Аерокосмічний музей Дніпро по праву вважається центром української космічної
індустрії, тому створення Аерокосмічного музею у місті цілком закономірне. Це єдиний в
Україні музей ракетно-космічної техніки.
Будинок органної та камерної музики – не кожне місто може похвалитися наявністю
справжнього органу. На відміну від інших, Дніпро може пишатися своїм Будинком
органної та камерної музики.
Дніпровська діорама «Битва за Дніпро» – найбільша в Україні, друга за площею в
Європі та одна з найбільших у світі.
Завод «Інтерпайп» – єдиний завод в Україні, побудований з «нуля» за весь час
незалежності нашої країни. Його унікальність полягає в сучасних «зелених» технологіях,
висококласному обладнанні, також завод дбає про захист навколишнього середовища від
шкідливих викидів.
Оглядовий майданчик парку імені Шевченка – з висоти оглядового майданчика парку
імені Шевченка відкривається красивий вид на Дніпро, не менш цікавий каскадний
фонтан, його сріблясті потоки води надають цьому місцю особливої чарівності.
Музей ретро-автомобілів «Машини часу» – тут представлені легкові автомобілі,
мотоцикли, вантажні машини, автобуси та інша техніка різних років випуску.
Сквер Героїв розташований поруч з парком Глоби. Це один з найкрасивіших і
найохайніших парків міста. Тут особливо гарно ввечері, коли скрізь сяють вогні. Окрім
зелених насаджень і великого фонтану, а також різних скульптур, тут ви побачите Парк
ракет, а також сучасний інклюзивний дитячий майданчик.

