
Додаток № 1 
до Розпорядження № 24-М 

від 02.07.2018 

 

 
УМОВИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В РАМКАХ ПРОГРАМИ  

«АБОНЕМЕНТ «ТУРБОТА ПРО БАТЬКІВ» 
(з 09 липня 2018 по 31 грудня 2018) 

 

1. Медичні послуги надаються Пацієнтові виключно в обсязі, вказаному у обраній та оплаченій програмі 
«Абонемент «Турбота про батьків» (далі за текстом – «Програма»), та протягом 1 (одного) календарного року 
після здійснення оплати та надання первинної консультації лікаря-терапевта. 

2. Вартість Програми підлягає оплаті шляхом внесення Пацієнтом або іншою особою в інтересах Пацієнта 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 особам від 50 років (далі – Пацієнти). 
4. Медичні послуги, передбачені Програмою, надаються виключно одному Пацієнтові. 
5. В рамках Програми передбачається надання наступних медичних послуг: 

 
5.1. Пакет «Абонемент «Турбота про батьків». Жінки. 

Перелік послуг 
Кількість послуг в 
пакеті 

Ціна згідно 
прайс-листа, грн. 

Вартість 
пакету, грн. 

первинний огляд терапевта 1 390,00   

  6 270,00 грн. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

повторний огляд терапевта необмежено  

виклик терапевта додому 2 1 170,00   

онлайн підтримка необмежено   

первинна консультація гінеколога 1 390,00   

повторна консультація гінеколога 1 290,00   

консультація офтальмолога 1 390,00   

консультація невропатолога 1 390,00   

консультація кардіолога 1 390,00   

консультація лікаря-онколога (мамолога) 1 390,00   

Мамографія двох молочних залоз (2 проекції) 1 610,00   

Цифрова рентгенографія органів грудної 
клітини (1 проекція) 1 312,00   

УЗД органів черевної порожнини 1 363,00   

УЗД щитоподібної залози 1 276,00   

Електрокардіографія (ЕКГ) 1 132,00   

Цифрова відеокольпоскопія с проведенням 
діагностичних проб 1 250,00   

Взяття матеріалу з урогенітального тракту для 
мікроскопічного дослідження (жінки) 1 60,00   

Взяття крові для дослідження 1 44,00   

Клінічний аналіз крові 1 140,00   

Глюкоза 1 60,00   

Ліпідограмма (6 показників) 1 259,00   



Аналіз сечі загальний 1 110,00   

Мікроскопічне дослідження урогенітальних 
виділень (жінки) 1 116,00   

Цитологічне дослідження біоматеріалу на 
атипові клітини 1 182,00   

 
5.2. Пакет «Абонемент «Турбота про батьків». Чоловіки. 

Перелік послуг 
Кількість послуг в 
пакеті 

Ціна згідно 
прайс-листа, грн. 

Вартість 
пакету, грн. 

первинний огляд терапевта 1 390,00   

  6 062,00 грн. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

повторний огляд терапевта необмежено  

виклик терапевта додому 2 1 170,00   

онлайн підтримка необмежено   

консультація уролога 1 390,00   

консультація офтальмолога 1 390,00   

консультація невропатолога 1 390,00   

консультація кардіолога 1 390,00   

УЗД передміхурової залози і сечового міхура 1 435,00   

Цифрова рентгенографія органів грудної 
клітини (1 проекція) 1 312,00   

УЗД органів черевної порожнини 1 363,00   

УЗД щитоподібної залози 1 276,00   

Електрокардіографія (ЕКГ) 1 132,00   

Простат-специфічний антиген загальний (ПСА 
загальний) 1 160,00   

Взяття крові для дослідження 1 44,00   

Клінічний аналіз крові 1 140,00   

Глюкоза 1 60,00   

Ліпідограмма (6 показників) 1 259,00   

Аналіз сечі загальний 1 110,00   
 

6. В рамках Програми Пацієнту надаються наступні знижки: 

 10% знижка на всі інші медичні послуги Медичного центру, що не включені до Програми (консультативний 
прийом лікаря, інструментальна діагностика (зокрема рентген та УЗД, маніпуляції та процедури, 
фізіотерапевтичні маніпуляції та процедури (зокрема масаж), послуги на виїзді, стоматологічні послуги). 
Зазначена знижка не розповсюджується на: ортодонтію, ортопедичну стоматологію та лабораторну 
діагностику);  

 5% від вартості Програми у разі одночасної покупки двох Програм; 

 10% від вартості Програми у разі одночасної покупки трьох Програм. 
7. Програма діє на території Медичного центру за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 54Б та на території 

Філії №1 Медичного центру за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 5А. 

8. Медичні послуги, передбачені Програмою, надаються Пацієнтові за умови попереднього його запису на 
відповідний прийом до лікаря. Пацієнт має право записатися на первинне знайомство по телефону або на 
рецепції до придбання Програми або одразу після придбання Програми. На первинному знайомстві 
визначається конкретний лікар-терапевт, який буде здійснювати консультування протягом дії Програми (далі – 
Лікуючий терапевт). Медичний центр залишає за собою право самостійно призначити Лікуючого терапевта у 
разі відсутності заперечення Пацієнта. 



9. Під час попереднього запису на консультацію враховується побажання Пацієнта щодо часу та дати проведення 
консультації, а також вільний час в розкладі прийому Пацієнтів Лікуючого терапевта. При цьому Пацієнту може 
бути запропонований інший лікар-терапевт в якості заміни Лікуючого терапевта. Відмова Пацієнта від 
запропонованого часу та дати не вважається виною Медичного центру. 

10. У разі відсутності Лікуючого терапевта протягом певного періоду (наприклад, під час відпустки / захворювання) 
Пацієнту обов’язково повідомляється про зазначене по СМС/вайбер/електроній пошті. 

11. Консультації, онлайн підтримка через месенджери надаються лише в робочий час МЦ та в робочий графік 
Лікуючого терапевта. 

12. Лікуючий терапевт зобов’язаний з’ясовувати стан здоров’я Пацієнта (шляхом телефонного дзвінка/листування в 
чаті) та запросити у разі необхідності на консультацію: 

 один раз в місяць в будь-якому випадку; 

 один раз у два дні у разі хвороби Пацієнта. 
13. Двічі, за 14 (чотирнадцять) календарних днів та за 3 (три) календарних дні до закінчення Програми, Пацієнт (його 

законний представник) повідомляється по СМС/вайбер про закінчення строку дії його Програми. 
14. У випадку неотримання Пацієнтом повністю або частково медичних послуг, передбачених Програмою, не з вини 

Медичного центру, вартість неотриманих медичних послуг (вартість Програми) поверненню та/або обміну на 
інші медичні послуги не підлягає, а строк надання таких послуг за ціною, вказаною у Програмі, не продовжується. 

15. 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. 

16. 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 (та необхідними документами відповідно до діючого законодавства України) не 
пізніше ніж за 3 робочих дня до завершення періоду дії Програми. 

17. 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) лікаря. 
18. 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.  
19. Умови Акції не сумуються з іншими акціями та знижками, які діють в Медичному центрі. 


