
УМОВИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ПОСЛУГИ В РАМКАХ АКЦІЇ  

«Щитоподібна залоза» 

за пакетами: 

1. Пакет «Скринінг «Розширений» - вартість 795,00 грн. 

 УЗД щитоподібної залози; 

 Тиреотропний гормон (ТТГ); 

 Антитіла до тиреоглобуліну; 

 Антитіла до тиреопероксидази; 

 Тироксин вільний; 

 Взяття крові для дослідження 

 Трийодтиронін; 

2. Пакет «Скринінг «Базовий» - вартість 315,00 грн. 

 УЗД щитоподібної залози 

 Тиреотропний гормон (ТТГ) 

 Взяття крові для дослідження. 
 

1. Медична послуга надається пацієнтові виключно в обсязі оплаченого ним 

пакету (далі за текстом – «Послуга»), та протягом строку дії Акції 

«Щитоподібна залоза» (далі за текстом – «Акція») з 22 лютого 2018 року по 

22 березня 2018 року. 

2. Вартість Послуги підлягає оплаті шляхом внесення пацієнтом або іншою 

особою в інтересах пацієнта платежу готівкою або у безготівковому порядку, 

про що пацієнтові видається відповідний розрахунковий документ із 

значенням назви Послуги. Платіж вноситься одноразово в повній сумі під час 

першого візиту пацієнта.  

3. Послуга надаються виключно одному пацієнтові.  

4. Послуга надається пацієнтові за умови:  

 попереднього його запису; 

 досягнення віку 18 років; 

 дотримання правил підготовки до проведення лабораторних досліджень. 

5. При записі пацієнтів на проведення Послуги Медичний центр обов’язково 

інформує пацієнта про рекомендації щодо підготовки проведення процедури, 

а саме: 

 підготовка до аналізу крові: забір крові проводиться тільки натщесерце 

(тобто на голодний шлунок); зранку можна випити тільки склянку води.  

6. Послуга має територіальне обмеження, а саме: надається лише на території 

Медичного центру за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 54-Б. 

Надання Послуги на території Філії №1 Медичного центру не здійснюється.  

7. Пацієнт попереджається про наявність протипоказання: тяжкі форми 

психічного порушення. 

8. У випадку неотримання пацієнтом повністю або частково Послуги не з вини 

Медичного центру, вартість неотриманої Послуги поверненню та/або обміну 

на інші медичні послуги не підлягає, а строк надання такої Послуги за ціною, 

вказаною у Акції, не продовжується. 



9. Надання сплаченої в період терміну дії Акції Послуги може бути продовжено 

за умови, якщо Послуга не могла бути надана своєчасно з вини Медичного 

центру (відсутність лікаря, наявність обмежень у матеріально-технічному 

оснащенні тощо) на строк, необхідний для цього, який визначається 

Медичним центром в індивідуальному порядку.  

10. Сплачена вартість Послуги підлягає поверненню за умови, якщо пацієнт не 

отримав Послуги та звернувся із заявою про повернення грошових коштів не 

пізніше ніж за 1 робочий день до завершення періоду дії Акції, тобто не 

пізніше 21 березня 2018 року. 

11. Медичний центр може відмовити пацієнтові у наданні Послуги без 

повернення сплаченої вартості такої Послуги у наступних випадках: 

 порушення Правил перебування пацієнтів у Медичному центрі; 

 порушення та/або невиконання рекомендацій (приписів, призначень тощо) 

щодо діагностичного процесу; 

 за наявності медичних та інших протипоказань щодо проведення 

дослідження. 

12. Факт оплати вартості Послуги пацієнтом (або іншою особою в інтересах 

пацієнта) є підтвердженням ознайомлення з умовами надання Послуги.  

 
 


