
 

УМОВИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

за програмами «ДИТЯЧІ ПАТРОНАЖІ»: 

Перший крок (від 0 до 12 місяців) – оптимальний; 
Перший крок (від 0 до 12 місяців) – преміум; 

Другий крок (від 1 до 7 років) – оптимальний; 
Другий крок (від 1 до 7 років) – преміум; 
Другий крок (від 1 до 7 років) – преміум; 

Третій крок (від 7 до 18 років) – оптимальний; 
Третій крок (від 7 до 18 років) – преміум. 

 
 

1. Медичні послуги надаються пацієнтові виключно в обсязі вказаному у обраній 
та оплаченій ним Програмі «ДИТЯЧОГО ПАТРОНАЖУ» (надалі за текстом 
«Програмі») та протягом 12 календарних місяців з дати оплати вартості обраної 
Програми. 

2. Вартість Програми може змінюватися згідно затвердженого в Медичному центрі 
переліку та вартості послуг (прайс листу), діючого на день здійснення оплати. 

3. 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. 

4. Медичні послуги, передбачені Програмою надаються виключно одному 
пацієнтові. Придбана Програма не розповсюджується на членів родини пацієнта 
та/або інших осіб, якщо інше не випливає із самої Програми. 

5. 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, 
а строк надання таких послуг за ціною вказаною у Програмі не продовжується. 

6. Сплачена вартість Програми підлягає поверненню за умови, якщо пацієнт не 
отримав жодної медичної послуги з передбачених Програмою та звернувся із 
заявою про повернення грошових коштів не пізніше ніж за 30 робочих днів до 
завершення строку дії Програми, вказаного в п.1 даних Умов. 

7. Період дії Програми може бути продовжено за умови, якщо конкретна послуга 
передбачена Програмою, не могла бути надана своєчасно (відсутність лікаря, 
наявність обмежень у матеріально-технічному оснащенні тощо) на строк 
необхідний для цього, який визначається Медичним центром. 

8. Медичні послуги, передбачених Програмою надаються пацієнтові за умови 
попереднього його запису на відповідне діагностичне обстеження, маніпуляцію 
або прийом до лікаря. 

9. 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. 

10. Факт оплати вартості Програми пацієнтом або іншою особою в його інтересах, є 
згодою на отримання Медичних послуг на вищевказаних умовах (на умовах 
Договору публічної оферти). 

 


