
 
 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ КЛІЄНТІВ СК «KD LIFE» ВІД 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ HEALTHY&HAPPY: 

 

ДЛЯ ДІТЕЙ: ДЛЯ ДОРОСЛИХ: 

ЩОРІЧНІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ 
ДЛЯ ШКОЛЯРІВ (форма 086-1/о) 

 
Перевірте здоров’я Вашої 
дитини в повній мірі в 
тандемі з 
досвідченими 
спеціалістами 
Healthy&Happy! 
 

 
Консультації 
лікарів: 

 педіатр 

 ортопед 

 офтальмолог 

 невролог 
 
 
Лабораторна 
діагностика: 

 аналіз сечі загальний 

 аналіз крові розгорнутий 

 визначення вмісту 
глюкози в крові 

 взяття крові для 
дослідження 

! Ексклюзивна пропозиція для клієнтів KD Life: 
1 560 грн 

БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ДЛЯ ЖІНОК 
 
Здоров’я залежить не тільки 
від генетичних факторів і 
способу життя, а й від 
свідомомого ставлення 
до себе. Healthy&Happy 
пропонує усім жінкам 
перевірити своє здоров’я! 

 
Інструментальна 
діагностика: 

 ЕКГ 

 оглядова рентгенографія 
органів грудної клітини 
(1 проекція) 

 кольпоскопія 
 
 
 
 
 
Лабораторна 
діагностика: 

 аналіз сечі загальний 

 аналіз крові розгорнутий 

 визначення вмісту 
глюкози в крові 

 взяття крові для 
дослідження 

 мікроскопія 
урогенітального мазку 

 онкоцитологічне 
дослідження 

 взяття матеріалу з 
урогенітального тракту 
для дослідження 

Консультації 
лікарів: 

 акушер-гінеколог 

 терапевт 
Ексклюзивна пропозиція для клієнтів KD Life: 
1 695 грн 
 
 
 

1 560 
грн 

1 695 
грн 



МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ДЛЯ ПОСТУПЛЕННЯ 
В ШКОЛУ АБО ДИТЯЧИЙ САДОК 

(форма 026/о) 
Збираєтесь до школи, або 
дитячий садок? 
Healthy&Happy забезпечує 
проходження медичного 
огляду в комфортних 
умовах, без черг з 
мінімальними затратами 
часу! 
 

 
 
Консультації 
лікарів: 

 педіатр 

 офтальмолог 

 невролог 

 ортопед 

 ЛОР-лікар 
 
 
Лабораторна 
діагностика: 

 аналіз сечі загальний 

 аналіз крові розгорнутий 

 взяття крові для 
дослідження 

 аналіз кала на яйця глист 

 аналіз на ентеробіоз (3 
рази) 

Ексклюзивна пропозиція для клієнтів KD Life: 
2 285 грн 

БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ДЛЯ 
ЧОЛОВІКІВ 

 
Багато хвороб можна 
попередити завчасно, якщо 
проходити планові 
щорічні медичні огляди 
та вчасно займатися 
профілактикою. 
Healthy&Happy пропонує 
усім чоловікам 
перевірити своє здоров’я! 
 

 
Інструментальна 
діагностика: 

 ЕКГ 

 оглядова рентгенографія 
органів грудної клітини 
(1 проекція) 

 УЗД передміхурової 
залози трансректально 

 
 
 
 
Лабораторна 
діагностика: 

 аналіз сечі загальний 

 аналіз крові розгорнутий 

 визначення вмісту 
глюкози в крові 

 взяття крові для 
дослідження 

 мікроскопія 
урогенітального мазку 

 взяття матеріалу з 
урогенітального тракту 
для дослідження 

Консультації 
лікарів: 

 уролог 

 терапевт 
Ексклюзивна пропозиція для клієнтів KD Life: 
1 713 грн 
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МЕДИЧНИЙ ПАКЕТ 
«СПОРТИВНИЙ» ДЛЯ ДІТЕЙ 

 
Healthy&Happy 
пропонує виявити 
безпечний рівень 
спортивного 
навантаження 
та обмеження 
щодо занять 
фізкультурою! 
 

Інструментальна 
діагностика: 

 ЕКГ 

 ехокардіографія 
 
 
Лабораторна 
діагностика: 

 аналіз крові розгорнутий 

 визначення вмісту 
глюкози в крові 

 взяття крові для 
дослідження 

Консультація 
лікаря: 

 кардіолог 

Ексклюзивна пропозиція для клієнтів KD Life: 582 
грн + консультація лікаря-кардіолога безкоштовно 

СКРИНІНГ «ПАТОЛОГІЯ СЕРЦЯ»  
 
За статистикою, 50% смертей 
спричиняють 
захворювання 
серцево-судинної 
системи. Якщо 
раніше за 
допомогою до 
кардіолога 
зверталися 
переважно ті люди, 
кому вже за 50, то 
сьогодні серцево-судинні 
захворювання зачіпають тих, кому ще немає 30. 
Healthy&Happy пропонує перевірити себе на 
наявність патологій серця! 
 

Інструментальна 
діагностика: 

 ЕКГ 

Лабораторна 
діагностика: 

 ліпідограма 

 взяття крові для 
дослідження 

Консультація 
лікаря: 

 кардіолог 

Ексклюзивна пропозиція для клієнтів KD Life: 
472 грн + консультація лікаря-кардіолога 
безкоштовно 

СКРИНІНГ «РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ 
ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ» 

 
Цукровий діабет входить до 
трійки захворювань, що 
призводять до 
скорочення 
тривалості 
життя. 
Healthy&Happy 
пропонує 
перевірити свій 
рівень цукру! 
 

Лабораторна 
діагностика: 

 визначення вмісту 
глюкози в крові 

 визначення вмісту 
глікозильованого 
гемоглобіну HbA1 

 взяття крові для 
дослідження 

Консультація 
лікаря: 

 ендокринолога 

Ексклюзивна пропозиція для клієнтів KD Life: 
367 грн + консультація лікаря-ендокринолога 
безкоштовно 

582 грн 
+ 

консультація 
кардіолога 

безкоштовно 

472 грн 
+ 

консультація 
кардіолога 

безкоштовно 

367 грн 
+ 

консультація 
ендокринолога 

безкоштовно 



 
ПАКЕТ «МАРАФОН»  

 
Ви фанат спорту і плануєте бігти на довгі 
дистанції? Healthy&Happy 
пропонує медичний огляд 
для бігунів! 
 
В перший день: 

 Дві кардіограми (в 
спокійному стані та після 
фізичних навантажень) 

 Аналіз крові розгорнутий 

 Взяття крові для дослідження 

 Аналіз сечі загальний 

 Функціональне дослідження (проба Летунова) 
В другий день: 

 Консультація терапевта 
Ексклюзивна пропозиція для клієнтів KD Life: 
800 грн 

Лікувально-діагностичний центр Healthy&Happy 
Київ, вул. Саксаганського, 39А 

Київ, вул. Драгоманова, 1Н 
Київ, вул. Володимирівська, 51-53 (відкриття восени 2018) 

 
www.hh.com.ua 

Тел.: (044) 501 02 03 
Моб. кол-бек: (067) 231 80 29 

Facebook: hh.com.ua 
Instagram: healthyandhappyclinic 

Ліцензія МОЗ України Серії АВ №431573 від 24.10.2013 р. 
Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 

 

800 грн 

http://www.hh.com.ua/

