
УМОВИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ  
В РАМКАХ ПРОГРАМИ 
«ЧЕК-АПИ ДЛЯ ДІТЕЙ» 

 
за пакетами: 

1. «Кіндер Лайт Чек Ап» (від 12 міс) – 1850,00 грн. 
• Первинна консультація лікаря-педіатра (діти) 
• Первинна консультація лікаря-офтальмолога (діти) 
• Первинна консультація лікаря-невролога (діти) 
• УЗД щитоподібної залози, УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, 

підшлункова залоза, селезінка) та позаочеревинного простору (нирки, наднирники)  
• Аналіз сечі загальний 
• Глюкоза 
• Клінічний аналіз крові (автоматичний підрахунок + ШОЕ + лейкоцитарна формула (мікроскопічно)  
• Взяття крові для досліджень 
2. «Кіндер Лайт Чек Ап» (від 6 років) – 1945,00 грн. 
• Первинна консультація лікаря-педіатра (діти) 
• Первинна консультація лікаря-офтальмолога (діти) 
• Первинна консультація лікаря-невролога (діти) 
• УЗД щитоподібної залози 
• УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, 

селезінка) та позаочеревинного простору (нирки, наднирники) 
• Електрокардіографія 
• Аналіз сечі загальний 
• Глюкоза 
• Клінічний аналіз крові (автоматичний підрахунок + ШОЕ + лейкоцитарна формула (мікроскопічно) 
• Взяття крові для досліджень 
3. «Кіндер Лайт Чек Ап» (від 12 років) – 2180,00 грн. 
• Первинна консультація лікаря-педіатра (діти) 
• Первинна консультація лікаря-офтальмолога (діти) 
• Первинна консультація лікаря-невролога (діти) 
• УЗД щитоподібної залози 
• УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, 

селезінка) та позаочеревинного простору (нирки, наднирники) 
• Електрокардіографія 
• Цифрова рентгенографія органів грудної клітини (1 проекція) 
• Аналіз сечі загальний 
• Глюкоза 
• Клінічний аналіз крові (автоматичний підрахунок + ШОЕ + лейкоцитарна формула (мікроскопічно) 
• Взяття крові для досліджень 

 
1. Медичні послуги надаються пацієнтові виключно в обсязі, вказаному у обраному пакету 

програми  (далі за текстом – «Послуга») протягом строку дії Акції «Чек Апи для дітей» 
(далі за текстом – «Акція»). Послуга надається на постійній основі.   

2. Вартість Послуги підлягає оплаті шляхом внесення пацієнтом або іншою особою в 
інтересах пацієнта (зокрема законним представником) 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 надається виключно одному пацієнтові.  
4. У разі, коли Пацієнтом виступає малолітня/неповнолітня особа, Послуга надається лише у 

присутності законних представників. 
5. Надання Послуги особам від 15 до 18 років здійснюється за умови надання законним 

представником пацієнта письмової інформованої добровільної згоди на проведення 
рентгенологічного обстеження органів грудної клітини дитини.  

6. Послуги надаються в будь-який час и день відповідно до графіку роботи Медичного центру 
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 54-Б та прийому лікарів із врахуванням 
побажання пацієнта.  



7. Послуга надається пацієнтові за умови його попереднього його запису на відповідну 
Послугу. 

8. В рамках програми при записі пацієнтів на проведення лабораторних досліджень та 
інструментальної діагностики Медичний центр обов’язково інформує пацієнта про 
рекомендації щодо підготовки проведення відповідної процедури.  

9. 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 цих Умовах, не 
продовжується. 

10. 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.  

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 (що знаходяться на ресепшені 
або веб-сайті Медичного центру на сторінці Акції). 

13. Умови Акції не сумуються з іншими акціями та знижками, які діють в Медичному центрі. 
 


