
 
 
 
 
 

 
Клініка Kids&Teens здійснює підтримку біженцям війни 

 
Лісабонська клініка для  дітей та підлітків  Kids & Teens  повідомляє, що надаватиме 
консультації з різних педіатричних спеціальностей біженцям від війни в Україні, які 
оселяться в Португалії  протягом перших шести місяців після прибуття в країну. Клініка 
приймає такий захід як жест доброї волі та підтримки інтеграції сімей, переселених 
внаслідок жорстокого нападу Володимира Путіна на Україну... У межах своїх можливостей 
клініка поширить пропозицію на інших біженців, а також на російські сім’ї, які 
доведуть,  що покинули свою країну, втікаючи від нинішнього режиму, і мають обмежені 
засоби для існування. 
  
Клініка  для дітей та підлітків  розташована в Picoas Plaza, поруч із готелем Sheraton в 
Лісабоні, і пропонує послуги із загальної педіатрії та педіатричних спеціальностей, 
включаючи дитячу стоматологію, ортодонтію, дитячу психологію, нутриціологію, 
фізіотерапію та логопедію. Усі зустрічі необхідно записувати заздалегідь за 
контактами: 927561634; ktmarcacoes@gmail.com (для бронювання рекомендується 
допомога людини, яка вільно володіє португальською). 
  
Клініка залишає за собою право обмежити пропозицію в зв’язку з логістикою та 
доступністю своїх співробітників, а також вимагати підтвердження статусу біженця від тих, 
хто бажає нею скористатися. 
  
   

Clínica Kids&Teens apoia refugiados da guerra 
 

A clínica lisboeta Kids & Teens anuncia que oferecerá consultas em várias especialidades 
pediátricas a refugiados da guerra na Ucrânia que se venham a estabelecer em Portugal, durante 
os primeiros seis meses após a sua chegada ao País. A clínica toma esta medida como gesto de 
boas-vindas e de apoio à integração de famílias deslocadas pelo ataque selvagem de Vladimir 
Putin à Ucrânia. Dentro das suas possibilidades, a clínica estenderá a oferta a outros refugiados 
e, também, a famílias russas que demostrem ter abandonado o seu país em fuga ao atual 
regime e possuir meios reduzidos de subsistência. 
  
A clínica Kids & Teens está localizada no espaço Picoas Plaza, junto ao Hotel Sheraton em Lisboa, 
e oferece serviços em pediatria geral e especialidades pediátricas incluindo odontopediatria, 
ortodontia, psicologia infantil, nutrição, fisioterapia, e terapia da fala. Todas as consultas terão 
de ser previamente marcadas através dos contactos: 927561634; ktmarcacoes@gmail.com 
(recomenda-se a ajuda de pessoa fluente em português nas marcações). 
  
A clínica reserva-se o direito de limitar a oferta à sua disponibilidade logística e à disponibilidade 
dos seus colaboradores, e de exigir comprovativo de estatuto de refugiado a quem dela 
pretender beneficiar. 
  


