Услуги кои ги нуди Промедика Медикал Центар


Општа медицина, со избор на матичен лекар*



Педијатрија, со избор на матичен педијатар*



Гинекологија, со избор на матичен гинеколог, водење на бременост, ЦТГ, 4Д ЕХО дијагностика,
колпоскопија, ЕХО на дојки, лекување на стерилитет, поставување и отстранување на спирала*



Стоматологија, со белење на заби, естетско пломбирање, современа протетика, третмани на болести на
уста, превентивна и детска стоматологија, лекување на заби со современи методи на машинска обработка



Забна техника, со најсовремена заботехничка лабораторија



Трудова медицина и систематски прегледи, вклучувајќи и систематски прегледи на вработени во зона
на јонизирачко зрачење.



Интерна медицина во чии рамки спаѓаат и пулмоалерголошки испитувања и одредување терапија, ЕКГ,
ЕХО, Доплер, коронарен стрес тест, ЕКГ и АБП Холтер, дневна болница, педометрија



Дерматовенерологија, со дермоскопија, течен азот, алерголошки тестови, хемиски пилинг, микроскопско
дијагностицирање на габична инфекција*



Ласерски третмани како епилација, третмани на габични заболувања на ноктите, третмани на брадавици,
жуљеви, папиломи, кератози, псоријаза, васкуларни лезии



Оториноларингологија, со мали интервенции, третман на Sleep apnea со ласер, репозиција на нос,
корекција на клемпави уши



Офталмологија, со прегледи на преден, среден и заден сегмент на око, вклучувајќи преглед за глауком,
катаракта, страбизам, препишување на очила и леќи



Хирургија, со можност за домашна посета по барање на пациентот, како и помали и поголеми хируршки
интервенции во комплетно опремена хируршка сала



Центар за третирање на рани и стома пациенти, единствен во Р. Македонија



Физикална медицина и рехабилитација, со кинезитерапија, терапија со ударен бран (Shockwave therapy),
CEPM taping (medi taping), мануелна масажа, бандажирање на повредени зглобови, третман на спортски
повреди, Дијагностицирање на деформитети на рбет со GPS 400, БМИ анализатор, криотерапија,
ласеротерапија, магнетна терапија, лимфна дренажа, ултразвучна терапија, електротерапија, топлотна
терапија, комбинирана терапија *



Неуропедијатрија, со ЕЕГ, прегледи, советувања и терапија од врвен неуропедијатар



Психијатрија и Психологија, како посебни кабинети кои се надополнуваат еден со друг со цел
поефективно да му помогнат на пациентот.
*Услуги со сини картони

