
УМОВИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ  
за програмами ведення вагітності: 

 
• Програма ведення вагітності «1-й триместр (до 13 тижнів)» - 6700 грн. 
• Програма ведення вагітності «2-й триместр (до 14-27 тижнів)» - 5500 грн. 
• Програма ведення вагітності «3-й триместр (до 28-42 тижня)» - 5500 грн. 
• Програма ведення вагітності «Преміум» (з моменту встановлення на облік – до 40 

тижнів) – 18000 грн. 
 

1. Медичні послуги надаються Пацієнтові виключно в обсязі, вказаному у обраній Програмі 
ведення вагітності (надалі за текстом «Програма») та після здійснення оплати. 

2. Оплата Програми Пацієнтом або іншою особою в його інтересах здійснюється шляхом 
попереднього внесення повного розміру її вартості (100%) готівкою або у безготівковому 
порядку, про що видається відповідний розрахунковий документ. 

3. Медичні послуги, передбачені Програмою, надаються виключно одному Пацієнтові. 
Придбана Програма не розповсюджується на членів родини Пацієнта та/або інших осіб. 

4. Медичні послуги, передбачені Програмою, надаються Пацієнтові за умови попереднього його 
запису на відповідне діагностичне обстеження, маніпуляцію або прийом до лікаря. 

5. Перед початком надання медичних послуг між Медичним центром та Пацієнтом укладається 
в письмовій формі Договір про надання медичних послуг. Обов’язковою умовою надання 
медичних послуг є:  
• ознайомлення із правилами перебування Пацієнтів в Медичному центрі (Додаток №1 до 

Договору); 
• надання Пацієнтом інформованої згоди (Додаток №2 до Договору); 
• погодження Пацієнтом відповідної програми ведення вагітності, яка передбачає види 

медичних послуг, їх кількість та загальну вартість (Додаток №3 до Договору). 
6. Пацієнту призначається конкретний лікар-акушер-гінеколог, який буде здійснювати ведення 

вагітності протягом дії Програми. Медичний центр залишає за собою право самостійно 
призначити лікаря-акушера-гінеколога у разі відсутності заперечення Пацієнта. 

7. Програма надається в будь-який час та день відповідно до графіку роботи Медичного центру 
та прийому лікарів із врахуванням побажання Пацієнта. При цьому Пацієнту може бути 
запропонований інший лікар-акушер-гінеколог в якості заміни призначеного лікаря-акушера-
гінеколога, зокрема у разі відсутності призначеного лікаря-акушера-гінеколога протягом 
певного періоду (наприклад, під час відпустки / захворювання). Відмова Пацієнта від 
запропонованого часу та дати не вважається виною Медичного центру. 

8. У випадку неотримання Пацієнтом повністю або частково медичних послуг, передбачених 
Програмою, не з вини Медичного центру, вартість неотриманих медичних послуг 
поверненню та/або обміну на інші медичні послуги не підлягає. 

9. Період дії Програми може бути продовжено за умови, якщо конкретна послуга, передбачена 
Програмою, 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. Медичний центр може відмовити Пацієнтові у наданні Медичних послуг, які передбачені 
Програмою у наступних випадках: 

• Порушення Правил перебування Пацієнтів у Медичному центрі; 
• Порушення та/або невиконання рекомендацій (приписів, призначень тощо) щодо 

лікувально-діагностичного процесу; 
• Ненадання медичних документів щодо стану здоров’я та будь-якої іншої інформації 

медичного або немедичного характеру, яка є необхідною для постановки діагнозу, 
визначення тактики лікувально-діагностичного процесу; 

• Якщо надання Медичних послуг може зашкодити здоров’ю або життю, тобто за умови 
існування медичних протипоказань щодо здійснення конкретного медичного 
втручання. 


