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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
,ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ „ЧАЙКА”
26300,Кіровоградська обл. м. Гайворон, вул. Пляжна, 49 ЄДРПОУ 05527060,тел.05254-2-10-04; 067-748-88-75

ДОВІДКА

Про нявність медичного пункту з ізолятором, обладнаного згідно норм та
укомплектованого медичними працівниками, (ПІБ, навчальний заклад у якому
здобувалась освіта, стаж роботи за фахом), забезпеченість цілодобового чергування
медичного прашвника.
На території закладу знаходиться медичний пункт, це капітальна
одноповерхова цегляна будівля з розміщеними в ній ізолятором, який має дві
кімнати по 4 ліжка кожна.
В закладі працює лікар-педіатр, та 3 медсестри закладу які забезпечують
цілодобове чергуванням.
Згідно затверджених норм та вимог оздоровчий заклад забезпечений
необхідними медикаментами та інвентарем.
В разі хвороби дитини, в залежності від діагнозу, дитині призначають
лікування амбулаторно або ж лікування у Гайворонській районній лікарні, яка
знаходиться 3 км від оздоровчого закладу.
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В закладі працює фізкабінет:
інгалятор;
магнітотерапії;
масажний;
лікувальна фізкультура.

В медпункті підключена гаряча та холодна вода, працює душ.
Медичні сестри закладу:
Людмила Віталіївна
6
Лелеко
Світлана Олександрівна 20
Кияшко
Кпиментіївна
13
Настенко Інна

Бершадське мед.училище 2012 р.
Кіровоградське мед.училищ. 1997 р.
Уманське мед.училище
2001 р.
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Ингалятор компрессорный Ю
Руководство по эксплуатации

Компресорний інгалятор І_0
Інструкція з експлуатації

Компрессорлы ингаляторы І_й
Пайдалану женіндегі басшылыц цужат
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Области применения:
Домашняя физиотерапия
Практика семейного врача
Лечебно-профилактические учреждения

Аппарат используется
для профилактики и лечения
Опорно-двигательного аппарата:
Сердечно-сосудистых заболеваний
Неврологических заболеваний;
Гинекологических заболеваний,
ЛОР заболеваний;
Осложнений сахарного диабета:
Дерматологических заболевании

ГП “Новато ”
Украина, 29016, г. Хмельницкий,
тел.:
8 800 50 152 90
тел./факс: +380 3822 2 34 70
тел./факс: +380 382 78 80 15
тел./факс: +380 382 72 85 13
E-mail: office@novator-tm.com
www.novator-tm.com

ул. Тернопольская
информационная тишя
отдел маркетинга
отдел сбыта
торгово-технический отде
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Хш Аппарат для низкочастотной магнитотерапии портативный

Руководство по эксплуатации
Инструкция по медицинскому применению

