
Профілактичні огляди 
для жінки



Зміст
Профілактичні огляди для жінки

zz Пакетz«Не забуваємо про здоров’я»z(базовий)

zz Пакетz«Не забуваємо про здоров’я»z(розширений)

zz Пакетz«Не забуваємо про здоров’я»z(економ)

zz Пакетz«Скринінг на урогенітальні інфекції»
zz Пакетz«Сексуальне здоров’я та інфекції: програма обстеження жінки»
zz Пакетz«Плануємо вагітність. Перший крок до материнства – здорова мама»

Пакети перевірки стану здоров’я
zz Пакетz«Діагностичний»
zz Пакетz«Порушення менструального циклу»
zz Пакетz«Здорове харчування»

Жіночеzздоров’яz–zцеzзапорукаzмоло-
дості,zкраси,zвпевненостіzвzсобіzтаzнев’я-
нучоїzчарівності.z

Життяzжінкиzпов’язанеzзzрізнимиz
фізіологічнимиzзмінамиzвzрізніzперіоди.z
Наzжаль,zнеzзавждиzпредставницямzпре-
красноїzстатіzвистачаєzзнаньzпроzте,zщоz
самеzвідбуваєтьсяzвzїхньомуzорганізміz
іzякzзберегтиzжіночеzздоров’я.z

Уzвідділіzжіночоїzконсультаціїz
Виzзавждиzзможетеzотриматиzкваліфіко-
вануzконсультаціюzспеціалістів,zповно-
ціннуzпораду,zаzтакожzнеобхіднуzмедичнуz
допомогуzзzпитаньzпрофілактикиzжіночихz
захворювань,zвирішенняzпроблемzжіно-
чогоzздоров’я,zсупроводуzвагітності.

Профілактичні 
огляди 

для жінки

veronika.tyhipko
Підсвічування
Пакети профілактичного огляду для жінки:Пакет «Не забуваємо про здоров’я» (базовий)Пакет «Не забуваємо про здоров’я» (розширений)Пакет «Не забуваємо про здоров’я» (економ)Пакет «Скринінг на урогенітальні інфекції»Пакет «Сексуальне здоров’я та інфекції: програма обстеження жінки»Пакети для планування вагітності:Пакет "Плануємо вагітність. Разом з "Лелекою"Пакет "Плануємо вагітність. До Лелеки за братиком або сестричкою"Пакет "Плануємо вагітність. За першим "лелечатком"Пакети перевірки стану жіночого здоров'я:Пакет «Діагностичний»Пакет «Порушення менструального циклу»Пакет «Здорове харчування»

veronika.tyhipko
Підсвічування
та впевненості в собі.

veronika.tyhipko
Підсвічування
У відділеннях жіночих консультацій пологового будинку "Лелека"

veronika.tyhipko
Підсвічування
Профілактичні огляди для жінок у жіночих консультаціях пологового будинку "Лелека" це обстеження, які необхідно проходити раз на півроку кожній пацієнтці для підтримки жіночого здоров'я та своєчасного реагування на можливі хвороби. 



Пакет 
«Не забуваємо 
про здоров’я» 
(базовий)

zz Бакпосівzнаzмікрофлоруz(урогeн.)z+zантибіотикограма

zz Кольпоскопіяzзzфотофіксацією

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первиннаz)z

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(повторнаz)

zz ПЛР.zВПЛzВКРz(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68zz

якіснеzвизначення)

zz Тиреотропнийzгормонz

zz УЗДzорганівzмалогоzтазу

zz Цитологічнеzдослідженняzурогенітальногоzмазка

Пакет 
«Не забуваємо 
про здоров’я» 
(розширений)

zz Бакпосівzнаzмікрофлоруz(урогeн.)z+zантибіотикограма

zz Глікованийzгемоглобінz(HbA1c)

zz Клінічнийzаналізzкровіz+ШОЕz+zручнаzлейкоформула

zz Кольпоскопіяzзzфотофіксацією

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первиннаz)z

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(повторнаz)

zz Консультаціяzтерапевта

zz Мікроскопіяzурогенітальногоzмазкаz(ж)

zz Тиреотропнийzгормонz

zz УЗДzмолочнихzзалоз

zz УЗДzорганівzмалогоzтазу

zz УЗДzорганівzчеревноїzпорожнини

zz УЗДzщитовидноїzзалози

zz Цитологічнеzдослідженняzурогенітальногоzмазка

Пакет 
«Не забуваємо 
про здоров’я» 
(економ)

zz Кольпоскопіяzзzфотофіксацією

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первиннаz)z

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(повторнаz)

zz Мікроскопіяzурогенітальногоzмазкаz(ж)

zz Цитологічнеzдослідженняzурогенітальногоzмазка

veronika.tyhipko
Підсвічування
Консультація акушера-гінеколога (первинна) - 1Консультація акушера-гінеколога (повторна ) за результатами обстежень - 1УЗД органів малого тазу - 1Кольпоскопія з фотофіксацією - 1Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень (бакпосів на мікрофлору урогeн. + антибіотикограма) - 1Цитологічне дослідження з шийки матки - 1Обстеження на вірус папіломи людини високоонкогений (ПЛР. ВПЛ ВКР (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68  якісне визначення) - 1Тиреотропний гормон (ТТГ) (показник функції щитоподібної залози) - 1

veronika.tyhipko
Підсвічування
Консультація акушера-гінеколога (первинна) - 1Консультація акушера-гінеколога (повторна) за результатами обстежень - 1Консультація терапевта - 1УЗД органів малого тазу - 1Кольпоскопія  з фотофіксацією - 1Мікроскопія урогенітального мазку - 1Цитологічне дослідження урогенітального мазка - 1Тиреотропний гормон (ТТГ) (показник функції щитоподібної залози) - 1Глікований гемоглобін (HbA1c) - 1Клінічний аналіз крові + ШОЕ + ручна лейкоформула - 1УЗД органів черевної порожнини - 1УЗД молочних залоз - 1УЗД щитовидної залози - 1Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень (Бакпосів на мікрофлору урогeн. + антибіотикограма) - 1

veronika.tyhipko
Підсвічування
Консультація акушера-гінеколога (первинна) - 1Консультація лікаря акушера-гінеколога  (повторна) за результатами обстежень - 1Мікроскопія урогенітального мазка - 1Цитологічне дослідження урогенітального мазка - 1Кольпоскопія з фотофіксацією - 1

veronika.tyhipko
Клейка примітка
вставляем страницу с росшифровкой анализов



Пакет 
«Плануємо вагітність. 
Перший крок до материнства - здорова мама»

Пакет 
«Сексуальне здоров’я 
та інфекції: 
програма 
обстеження жінки» 

zz Бакпосівzнаzмікрофлоруz(урогeнітальний)z+z

+zантибіотикограма

zz ВірусzгепатитуzBz(HBV),zHBsAgz(австралійськийzантиген)

zz ГепатитzСzсумарніzантитіла

zz Глікованийzгемоглобінz(HbA1c)

zz Кольпоскопіяzзzфотофіксацією

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первиннаz)z

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(повторнаz)

zz Мікроскопіяzурогенітальногоzмазкаz(ж)

zz ПЛР.zChlamydiaztrachomatiszz

(урогeнітальнийzзішкріб,zякіснеzвизначення)

zz ПЛР.zMycoplasmazgenitaliumzz

(урогeнітальнийzзішкріб,zякіснеzвизначення)

zz ПЛР.zTrichomonaszvaginaliszz

(урогeнітальнийzзішкріб,zякіснеzвизначення)

zz ПЛР.zВПЛzВКРz(16,18,z31,z33,z35,z39,z45,z51,z52,z56,z58,z

59,z66,z68,zякіснеzвизначення)

zz Тиреотропнийzгормонz

zz УЗДzмолочнихzзалоз

zz УЗДzорганівzмалогоzтазу

zz Цитологічнеzдослідженняzурогенітальногоzмазка

Пакет 
«Скринінг  
на урогенітальні  
інфекції» 

zz Бакпосівzнаzмікрофлоруz(урогeнітальний)z+z

+zантибіотикограма

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первинна)z

zz ПЛР.zChlamydiaztrachomatiszz

(урогeнітальнийzзішкріб,zякіснеzвизначення)

zz ПЛР.zMycoplasmazgenitaliumzz

(урогeнітальнийzзішкріб,zякіснеzвизначення)

zz ПЛР.zNeisseriazgonorrhoeaezz

(урогeнітальнийzзішкріб,zякіснеzвизначення)

zz ПЛР.zTrichomonaszvaginaliszz

(урогeнітальнийzзішкріб,zякіснеzвизначення)

zz ПЛР.zВПЛzВКРz(16,18,z31,z33,z35,z39,z45,z51,z52,z56,z58,z

59,z66,z68,zzякіснеzвизначення)

zz Treponemazpallidum,zантитілаzсумарні

zz Антимюллерівzгормонz(амг)

zz Бакпосівzнаzмікрофлоруz(урогeн.)z+zантибіотикограма

zz ВірусzгепатитуzBz(HBV),zHBsAgz(австралійськийzантиген)

zz ГепатитzСzсумарніzантитіла

zz Глікованийzгемоглобінz(HbA1c)

zz Дегідроепіандростерон-сульфат

zz Естрадіол

zz Клінічнийzаналізzкровіz+ШОЕz+zручнаzлейкоформула

zz Кольпоскопіяzзzфотофіксацією

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первиннаz)z

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(повторнаz)

zz Консультаціяzтерапевта

zz Кортизолz(сироватка)

zz Лютеінізуючийzгормонzz

zz ПЛР.zChlamydiaztrachomatisz(у/гzзішкріб,zякіснеzвизначення)

zz ПЛР.zMycoplasmazgenitaliumz(у/гzзішкріб,zякіснеzвизначення)

zz ПЛР.zTrichomonaszvaginalisz(у/гzзішкріб,zякіснеzвизначення)

zz ПЛР.zUreaplasmazspeciesz(у/гzзішкріб,zякіснеzвизначення)

zz Прогестерон

zz Пролактин

zz Тестостеронzзагальний

zz Тиреотропнийzгормонz

zz УЗДzмолочнихzзалоз

zz УЗДzорганівzмалогоzтазу

zz УЗДzорганівzчеревноїzпорожнини

zz УЗДzщитовидноїzзалози

zz Фолікулостимулюючийzгормонz

zz Цитологічнеzдослідженняzурогенітальногоzмазка

veronika.tyhipko
Підсвічування
Консультація акушера-гінеколога (первинна) - 1Консультація акушера-гінеколога (повторна ) з призначенням необхідного лікування - 1Консультація терапевта - 1Гепатит В, HBsAg- експрес - 1Гепатит С, загальні антитіла-експрес - 1Цитологічне дослідження з шийки матки - 1Кольпоскопія з фотофіксацією дослідження - 1Бак. дослідження  урогенітальних виділень (бакпосів на мікрофлору (урогeн.) + антибіотикограма) - 1ПЛР на Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визначення) - 1ПЛР на Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення) - 1ПЛР на Trichomonas vaginalis (у/г зішкріб, якісне визначення) - 1Глікований гемоглобін (HbA1c)Тиреотропний гормон (показник функції щитоподібної залози) - 1УЗД органів малого тазу - 1УЗД щитовидної залози - 1УЗД молочних залоз - 1УЗД  органів черевної порожниниКлінічний аналіз крові + ШОЕ + ручна лейкоформула - 1Тестостерон - 1ПЛР на Ureaplasma species (у/г зішкріб, якісне визначення) - 1Пролактин  - 1Лютеінізуючий гормон  - 1  Естрадіол  - 1Дегідроепіандростерон-сульфат  - 1Прогестерон  - 1Антимюллерів гормон (амг)  - 1Фолікулостимулюючий гормон  - 1Кортизол (сироватка)  - 1Treponema pallidum, антитіла сумарні  - 1

veronika.tyhipko
Підсвічування
Пакет "Плануємо вагітність. Разом з "Лелекою"

veronika.tyhipko
Підсвічування
Консультація акушера-гінеколога (первинна)ПЛР на Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення)ПЛР на Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визначення)ПЛР на Trichomonas vaginalis (у/г зішкріб, якісне визначення)ПЛР на ВПЛ ВКР (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68  якісне визначення)ПЛР на Neisseria gonorrhoeae (у/г зішкріб, якісне визначення)Бак. дослідження  урогенітальних виділень (бакпосів на мікрофлору (урогeн.) + антибіотикограма)Все по 1-ой услуге

veronika.tyhipko
Підсвічування
Консультація акушера-гінеколога (первинна)Повторна консультація акушера-гінеколога за результатами обстеженняОбстеження вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген)Гепатит С, сумарні антитілаМікроскопія урогенітального мазкаКольпоскопія з фотофіксацієюЦитологічне дослідження урогенітального мазкаБакпосів на мікрофлору (урогeн.) + антибіотикограмаУЗД органів малого тазуУЗД молочної залозиПЛР на Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення)ПЛР на Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визначення)ПЛР на Trichomonas vaginalis (у/г зішкріб, якісне визначення)Тиреотропний гормон (показник функції щитоподібної залози)Глікований гемоглобін (HbA1c)ПЛР на ВПЛ ВКР (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68  якісне визначення)Все услуши по 1

veronika.tyhipko
Клейка примітка
перенести эти 2 пакета в проф.осмотры



Пакет 
«Діагностичний»

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первиннаz)z

zz УЗДzмолочнихzзалоз

zz УЗДzорганівzмалогоzтазу

zz УЗДzщитовидноїzзалози

Пройдітьzмедичнеzобстеженняzдоz
зачаттяzдитини.zЯкщоzвиzплануєтеz
завагітніти,zпроконсультуйтесяzзіzсвоїмz
лікуючимzлікарем.zВінzпорадитьzвамz
підібратиzвітаміннеzхарчуванняzіzдосягтиz
здоровоїzвагиzперш,zніжzвиzзавагітнієте.z
Набірzнеобхідноїzмасиzзможеzпідтриматиz
здоров’яzвашоїzдитиниzіzспроститиzпроцесz
позбавленняzвідzзайвихzкілограмівzпісляz
пологів.zОбговорітьzзіzсвоїмzлікуючимz
лікаремzправильнуzстратегію.zЯкщоzуzвасzєz
які-небудьzзахворювання,zвашеzлікуванняz
повинноzбутиzвідкоригованоzдоzвагітності.z
Уникайтеzречовин,zякіzпідвищуютьzчинни-
киzризику.zВиzпалите?zКиньте!zАлкогольz
іzнаркотикиzтакожzзаборонені.zПрокон-
сультуйтесяzзzвашимzлікаремzперш,zніжz
початиzабоzприпинитиzприйомzлікарськихz
препаратівzабоzхарчовихzдобавок.zТакожz
вашzлікуючийzлікарzможеzобговоритиzзz
вамиzризикzнародженняzдитиниzзzгенетич-
ноюzпатологією.

Пакети 
перевірки 

стану здоров’я

veronika.tyhipko
Підсвічування
правильне

veronika.tyhipko
Підсвічування
та

veronika.tyhipko
Підсвічування
УЗД - діагностика щитовидної залозиУЗД-діагностика молочних залозУЗД органів малого тазуКонсультація лікаря акушера-гінекологаВсе услуги по 1



Пакет 
«Порушення менструального циклу» 

zz Антимюллерівzгормонz(амг)

zz Дегідроепіандростерон-сульфат

zz Естрадіол

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первинна)z

zz Лютеінізуючийzгормонzz

zz Прогестерон

zz Пролактин

zz Тестостеронzзагальний

zz Тиреотропнийzгормонz

zz УЗДzорганівzмалогоzтазу

zz Фолікулостимулюючийzгормонz

Пакет 
«Здорове харчування» 

zz Клінічнийzаналізzкровіz(показникиzаналізатора,zz

лейкоцитарнаzформула,zретикулоцити,zШОЕ)

zz УЗДzорганівzчеревноїzпорожнини

zz Електрокардіографіяz(ЕКГ)

zz Консультаціяzтерапевта

zz Консультаціяzдієтологаz

zz Аспартатамінотрансферазаz(АСТ)

zz Аланінамінотрансферазаz(АЛТ)

zz Загальнийzбілок

zz Білірубінzзагальний

zz Пакетz(ІндексzНОМА)z(глюкозаz(сироватка);z

інсулін;zрозрахунокzіндексуzНОМА)

veronika.tyhipko
Підсвічування
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)Лютеїнізуючий гормонПролактинПрогестеронТестостеронЕстрадіолДегідроепіандростерон-сульфатТиреотропний гормонАнтимюллерів гормонУЗД малого тазуКонсультація лікаря акушера-гінекологаВсе услуги по 1

veronika.tyhipko
Підсвічування

veronika.tyhipko
Підсвічування
Клінічний аналіз крові +ШОЕ + ручна лейкоформулаУЗД черевної порожниниЕлектрокардіографія (ЕКГ)Консультація лікаря-терапевтаКонсультація лікаря-дієтологаАспартатамінотрансфераза (АСТ)Білірубін загальнийЗагальний білокАланінамінотрансфераза (АЛТ)Пакет (Індекс Homa)Все услуги по 1

veronika.tyhipko
Підсвічування

veronika.tyhipko
Клейка примітка
в конце добавить место и внести информацию с файла ворд



Пологовий будинок «Лелека»
Київ, вул. Квітки Цісик, 56

Жіноча консультація на Печерську
Київ, бул. Лесі Українки, 23-Б (2-й поверх)

тел.: 044-390-34-44
www.leleka.com.ua




