
УМОВИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ПОСЛУГИ В РАМКАХ АКЦІЇ  

«Мамографія зі знижкою 50%» 

за пакетом – Мамографія: 

 Цифрова мамографія двох молочних залоз зі знижкою 50% - вартість 240 грн. 

 

1. Медична послуга надається пацієнтові виключно в обсязі оплаченого ним пакету «Мамографія» 

(далі за текстом – «Послуга»), та протягом строку дії Акції «Мамографія зі знижкою 50%» (далі за 

текстом – «Акція») з 20 квітня 2017 року по 20 червня 2017 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 на відповідне діагностичне обстеження; 

 досягнення віку 40 років; 

 наявності медичних показань та відповідного направлення лікаря (для осіб, віком до 40 років 

включно).  

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

рекомендації щодо підготовки до дослідження, а саме: 

 дослідження краще проводити в період з 5-го по 12-й дні менструального циклу, в менопаузі- 

любий день; 

 забороняється використовувати дезодорант, тальк, пудру, лосьйон під пахвами і під грудьми в 

день дослідження і за день до дослідження; 

 якщо є підозрілі ознаки з боку молочної залози, важливо вказати про це перед дослідженням. 

 Взяти з собою та представити лікарю-рентгенологу результати попередніх досліджень 

(мамограми, УЗД молочних залоз, МРТ молочних залоз, консультації мамолога). 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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 19 червня 2017 року. 

9. 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. 

10. Результат мамографічного дослідження (Послуга), проведеного в рамках Акції, не є клінічним 

діагнозом та може потребувати консультації лікаря-мамолога, що не включена до вартості 

Послуги. 

11. Результати дослідження видаються пацієнту ВИКЛЮЧНО на електронному носії (на диску), 

результат НЕ ДРУКУЄТЬСЯ на плівці.  

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. Після здійснення оплати вартості Послуги пацієнту пропонується заповнити анкету джерела 

інформації, яка надається касиром.  

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

 


