
ДОДАТОК №1  

до Розпорядження №14-М  

від 13.04.2018 

 

 

УМОВИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В РАМКАХ МАРКЕТИНГОВОЇ АКТИВНОСТІ 

«ДИТЯЧІ ДОВІДКИ - 2018» за програмами:  

 

Назва програми Опис Вартість 
Комплексний консультативний огляд 

для дітей (басейн) 

Консультація педіатра 390 грн 

Довідка щодо відвідування басейну 
Комплексний консультативний огляд 

для дітей (спортивна секція) 

ЕКГ 418 грн 

Консультація педіатра 

Проба Руф’є 

Комплексний консультативний огляд 

для дітей, яким в 2018 році 

виповнюється 7,8,9,10,12,13,14 років 

Консультація педіатра 390 грн 

Проба Руф’є 

Виписка довідки 086-1/о 
Виписка довідки 086-2/о 

Комплексний консультативний огляд 

для дітей, яким в 2018 році 

виповнюється 11 років 

Консультація хірурга  1500 грн 

Консультація офтальмолога 

Консультація ортопеда-травматолога 

Консультація стоматолога 

Загальний аналіз крові 

Глюкоза крові 

Консультація педіатра 

Проба Руф’є 

Виписка довідки 086-1/о 
Виписка довідки 086-2/о 

Комплексний консультативний огляд 

для дітей, яким в 2018 році 

виповнюється 15 років 

Консультація офтальмолога 1444 грн 

Консультація ортопеда-травматолога 

Консультація стоматолога 

Рентгенографія органів грудної клітини 

Загальний аналіз крові 

Глюкоза крові 

Консультація педіатра 

Проба Руф’є 

Виписка довідки 086-1/о 
Виписка довідки 086-2/о 

Комплексний консультативний огляд 

для дітей, яким в 2018 році 

виповнюється 16, 17 років 

Консультація стоматолога 577 грн 

Рентгенографія органів грудної клітини 

Консультація педіатра 

Проба Руф’є 

Виписка довідки 086-1/о 
Виписка довідки 086-2/о 

Комплексний консультативний огляд 

для абітурієнтів (від 14 до 18 років) 

Первинна консультація педіатра/терапевта 1827 грн 

Консультація хірурга 

Консультація невролога 

Консультація офтальмолога 

Консультація отоларинголога 

Рентгенографія органів грудної клітини 

Загальний аналіз сечі 

Загальний аналіз крові 

Глюкоза крові 

Повторна консультація педіатра/терапевта 

Комплексний консультативний огляд 

для дітей  6-7 років (перед вступом 

до школи). 

Консультація офтальмолога 2800 грн 

Консультація ортопеда-травматолога 

Консультація невролога 

Консультація стоматолога 

Консультація хірурга 

Консультація отоларинголога 

Загальний аналіз крові 

Глюкоза крові 

Загальний аналіз сечі 

Аналіз калу на яйця гельмінтів 

Зішкріб на ентеробіоз 

ЕКГ 

Консультація педіатра 

Проба Руф’є 



Виписка довідки 086-1/о 
Виписка довідки 086-2/о 
Оформлення “Карти профілактичних щеплень” ф.063/о за 

наявності необхідних за віком щеплень 
Комплексний консультативний огляд 

для дітей 1-6 років (перед вступом до 

дитячого дошкільного навчального 

закладу) 

Консультація педіатра 390 грн 

Довідка про стан здоров’я 

 

 

1. Медичні послуги надаються пацієнтові виключно в обсязі, вказаному у обраній та 

оплаченій програмі «Комплексний консультативний огляд для дітей» (далі за текстом – 

«Програма»), та протягом строку дії Акції «ДИТЯЧІ ДОВІДКИ - 2018» (далі за текстом – 

«Акція») з 23 квітня 2018 року по 30 вересня 2018 року включно.  

2. Вартість обраної Програми підлягає оплаті шляхом внесення пацієнтом або іншою особою 

в інтересах пацієнта (зокрема законним представником) платежу готівкою або у 

безготівковому порядку, про що особі видається відповідний розрахунковий документ із 

значенням назви Програми. Платіж вноситься одноразово в повній сумі під час першого 

візиту пацієнта.  

3. Медичні послуги, передбачені Програмою, надаються виключно одному пацієнтові.  

4. Медичні послуги, передбачені Програмою, надаються пацієнтові за умови попереднього 

його запису на відповідне діагностичне обстеження, маніпуляцію або прийом до лікаря. 

5. В рамках Програми «Комплексний консультативний огляд для дітей 6-7 років» 

оформлення «Карти профілактичних щеплень» за формою 063/о видається лише за 

наявності документів, що підтверджують наявність всіх необхідних за віком щеплень у 

дитини, а саме історії розвитку дитини за формою 112/о. 

6. Пацієнти, що замовляють послуги за програмами «Комплексний консультативний огляд 

для дітей» в Філії №1 в м. Київ, на вул. Ревуцького, 5-А, для отримання консультацій 

вузьких спеціалістів за Програмою, а саме консультацій лікаря офтальмолога, 

стоматолога, невропатолога, а також для проходження рентгенографії органів грудної 

клітини можуть бути направлені в Медичний Центр, що знаходиться за адресою м. Київ, 

вул. Велика Васильківська, 54-Б. 

7. 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. 

8. 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.  

9. Сплачена вартість Програми підлягає поверненню за умови, якщо пацієнт не отримав 

жодної медичної послуги з передбачених Програмою та звернувся (особисто або через 

законного представника) із заявою про повернення грошових коштів не пізніше ніж за 1 

робочий день до завершення періоду дії Акції, тобто не пізніше 29 вересня 2018 року. 

10. Медичний центр може відмовити пацієнтові у наданні медичних послуг, які передбачені 

Програмою, без повернення сплаченої вартості такої Програми 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. 

11. Факт оплати вартості Програми пацієнтом (або іншою особою в інтересах пацієнта) є 

підтвердженням ознайомлення з умовами надання Послуги (що знаходяться на ресепшені 

або на веб-сайті Медичного центру на сторінці Акції.  

12. Умови Акції не сумуються з іншими акціями та знижками, що діють в Медичному центрі. 


