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ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОДБАЙ» (надалі – Медичний центр),
код в ЄДРПОУ – 42744268, в особі Іваненка Павла Петровича, що є особою, яка має право
вчиняти дії без довіреності від імені Товариства, і діє на підставі Статуту Товариства,
керуючись статтею 633, статтею 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому
колу фізичних осіб, які звернулися до Медичного центру з метою отримання послуг (надалі
така фізична особа – Клієнт/Пацієнт), укласти цей Публічний договір про надання
паліативної допомоги про нижченаведене:
1. Предмет Договору
1.1. У положеннях цього Договору, відповідно до законодавства України, під паліативною
допомогою слід розуміти, вид медичної допомоги, який дозволяє покращити якість життя
паліативного пацієнта та допомогти членам його родини шляхом запобігання та полегшення
страждань невиліковно хворої людини.
1.2. Цей Договір є публічним, визначає правила та умови надання Медичним центром
Клієнту/Пацієнту паліативної допомоги та укладається на невизначений строк. Умови цього
Договору є однаковими для всіх Клієнтів/Пацієнтів. Беззастережне прийняття умов цього
Договору, тобто замовлення та/або оплата медичних послуг Клієнтом/Пацієнтом, та/або
заповнення, підписання та передача Пацієнтом Медичного центру письмової Заявиприєднання до Публічного договору про надання паліативної допомоги (надалі – Заяваприєднання), та/або Інформованої добровільної згоди пацієнта на проведення діагностики,
лікування та на проведення операції та знеболення, та/або вчинення інших підтверджуючих
дій Клієнтом/Пацієнтом вважається фактом укладення Договору з моменту вчинення таких дій.
Медичний центр не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього
можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Клієнту/Пацієнту
паліативну допомогу.
1.3. Медичний центр в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати
Пацієнту паліативну допомогу, що складається з передбачених Переліком медичних послуг
(надалі – Перелік), на підставі усного або письмового звернення Клієнта/Пацієнта, а
Клієнт/Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги. Обсяг та вид послуг
визначаються загальним станом здоров’я Пацієнта, технічними можливостями та
ліцензійними обмеженнями медичної практики Медичного центру.
1.4. Паліативна допомога надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони
здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому
порядку. Для надання послуг використовуються дозволені МОЗ України медичні засоби та
матеріали. Медичні втручання застосовуються відповідно до затверджених МОЗ України
нормативів та інших методик лікування.
1.5. Надання Паліативної допомоги здійснюється відповідно до згоди Пацієнта на проведення
діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, яка оформлюється у
встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги та
перед наданням медичних послуг, перелік яких визначається Медичним центром.
1.6. Відповідно до цього Договору послуги надаються тижневим циклом, який становить 7 (сім)
днів і триває з понеділка по неділю включно. Пацієнт має також право на отримання
додаткових послуг із Переліку.
1.7. Працівники Медичного центру повинні дотримуватись суворої конфіденційності та не
мають права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження,
огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала їм відома у зв’язку
із виконанням цього Договору, крім випадків,
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передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі договору
добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я).
1.8. Укладаючи Договір, Клієнт/Пацієнт підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами
Договору, оприлюдненими на сайті Медичного центру, правилами лікування та вартістю
послуг Медичного центру. Клієнт/Пацієнт, підписанням цього договору, погоджується на
надання ідентифікуючої інформації про особу, в тому числі персональних даних Пацієнта, та
їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» при зверненні до
Медичного центру.
1.9. Відповідно до цього Договору, Медичний центр не здійснює реалізацію лікарських засобів
Клієнту, Пацієнту чи іншим особам.
1.10. Під час виконання цього договору Клієнт/Пацієнт може надавати працівнику Медичного
центру ключі від житла чи іншого володіння особи, в якому перебуває Пацієнт, в тому числі
повідомляти коди доступу, паролі, які необхідні для перебування працівника Медичного
центру у житлі чи іншому володінні Клієнта/Пацієнта. Медичний центр та його працівники не
несуть відповідальність за збереження житла чи іншого володіння особи, майна та інших
цінностей, крім випадків вчинення умисних дій працівником Медичного центру. У випадку
вчинення
умисних
дій
працівником
Медичного
центру
спрямованих
на
заволодіння/пошкодження/втрату житла чи іншого володіння Клієнта/Пацієнта, майна та інших
цінностей, такий працівник несе самостійну відповідальність передбачену законодавством.
Сторони узгодили, що у випадку вчинення працівником Медичного центру незаконних дій, які
передбачені цим пунктом, усі претензії можуть бути пред’явлені до особи, яка безпосередньо
вчиняла такі дії.
2. Ціна Договору та порядок здійснення оплати
2.1. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Медичним центром та прийнятих
Пацієнтом медичних послуг.
2.2. Вартість кожної медичної послуги визначається згідно цін, що діють на дату надання
Пацієнту такої послуги та затверджені адміністрацією Медичного центру центру і оприлюднені
на офіційному веб-сайті або у приміщенні Медичного центру.
2.3. Оплата послуг здійснюється Клієнтом/Пацієнтом щотижнево шляхом оплати за тижневий
цикл послуг, визначений Сторонами в усній формі або шляхом підписання Заяви-приєднання
(Додатку № 1 до цього Договору). Оплата тижневого циклу послуг здійснюється
Клієнтом/Пацієнтом послуг шляхом здійснення безготівкового платежу на банківський рахунок
Медичного Центру на підставі отриманого від Медичного центру рахунку на оплату таких
послуг не пізніше ніж 3 (три) календарних дні після його отримання. Оплата послуг може бути
визначена на підставі надання послуг поденного надання послуг.
2.4. Медичні послуги, які замовляються Клієнтом/Пацієнтом в індивідуальному порядку, як
додаткові до тижневого циклу послуг, оплачуються Клієнтом/Пацієнтом після їх отримання не
пізніше 3(трьох) днів з моменту отримання від Медичного центру рахунку на оплату цих послуг.
2.5. У випадках дострокового припинення відносин з Клієнтом/Пацієнтом через невиконання
Клієнтом/Пацієнтом приписів та рекомендацій лікуючого лікаря, внесена оплата тижневого
циклу Клієнту/Пацієнту не повертається незалежно від того скористався Пацієнт усім обсягом
замовлених медичних послуг чи ні.
2.6. У випадках дострокового припинення відносин з ініціативи Сторін або у разі неможливості
закінчення лікування через об’єктивні медичні причини, Клієнтові/Пацієнтові повертається
вартість медичних послуг, які не були фактично надані (за виключенням коштів, що підлягають
сплаті в якості податків і зборів) протягом 10 банківських днів з моменту отримання
повідомлення від іншої Сторони у порядку, передбаченому цим Договором.
2.7. У разі смерті Пацієнта, наперед сплачені кошти на отримання медичних послуг
повертаються (за виключенням суми податків і зборів від такої суми) особі, яка згідно цього
Договору визначена як Клієнт. У випадку, якщо Клієнт та Пацієнт є однією особою, такі кошти
повертаються спадкоємцю(ям) Пацієнта на підставі письмової заяви.
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3. Порядок надання та приймання-передачі послуг
3.1. Паліативна допомога надається медичними працівниками Медичного центру, які мають
відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до
законодавства
України.
Паліативна
допомога
може
надаватись
також
мультидисциплінарними командами, до складу яких входить медичний працівник.
3.2. До початку надання паліативної допомоги Адміністратор або лікар узгоджує із
Клієнтом/Пацієнтом перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Сторони
вважають доцільними.
3.3. Паліативна допомога надається згідно із вибраним Клієнтом/ Пацієнтом пакетом медичних
послуг. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Медичним центром та
Клієнтом/Пацієнтом.
3.4. Місце надання медичних послуг визначається Сторонами у Заяві-приєднанні (Додатку
№ 1 до цього Договору)
3.5. Дні та години, в які надаються медичні послуги, визначається згідно із домовленостями
між Сторонами у письмовій чи усній формі.
3.6. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено за згодою Сторін.
3.7. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Медичного
центру, у разі:
3.7.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює
її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи
здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.
3.7.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної
послуги Медичним центром.
3.8. Наявність обставин, передбачених підпунктом 3.7.2. цього Договору, встановлюється
самостійно Медичним центром та повідомляється Пацієнту.
3.9. Зобов'язання Медичного центру в частині кількості, вартості та якості фактично наданих
медичних послуг вважаються належним чином виконаними Медичним центром та належним
чином прийнятими Клієнтом/Пацієнтом, у разі відсутності письмових претензій до Медичного
центру протягом 7 (семи) календарних днів з моменту завершення
відповідного
розрахункового періоду (тижня – у випадку тижневого циклу послуг, дня – у випадку поденного
надання послуг).
3.10. За наявності претензії, Медичний центр протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів
розглядає таку претензію та в письмовій формі повідомляє Клієнта/Пацієнта про результати
розгляду.
4. Якість послуг
4.1. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в
строки, що передбачені законодавством України. Якість наданих медичних послуг повинна
відповідати вимогам законодавства України.
5. Права та обов’язки сторін
5.1. Права Клієнта:
5.1.1. За згоди Пацієнта, отримувати інформацію про стан здоров’я Пацієнта, а також про
протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз
розвитку захворювання при наданні медичних послуг;
5.1.2. Вимагати заміни лікаря або медсестри з обов’язковим зазначенням причин такої вимоги;
5.1.3. На допомогу, спрямовану на його підтримку та підтримку його сім’ї;
5.1.4. На допомогу у подоланні фізичних, психосоціальних і духовних проблем;
5.1.5. Замовляти необхідні лікарські засоби та медикаменти, що необхідні для надання
медичних послуг Пацієнту та які виписані медичними працівниками Медичного центру, із
подальшою компенсацією Медичному Центру їх вартості;
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5.1.6. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку з дотриманням положень Розділу 7.
Договору.
5.2. Обов’язки Клієнта/Пацієнта:
5.2.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів
Медичного центру;
5.2.2. У разі наявності, надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан
здоров’я Пацієнта, які необхідні Медичному центру для надання медичних послуг;
5.2.3. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах визначених цим
Договором;
5.2.4. До початку надання медичних послуг повідомити Медичному центру весь перелік
лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи
специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про
стан свого здоров’я;
5.2.5. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану допомоги, якщо
такий надавався Пацієнту, повідомити про це Медичний центр;
5.2.6. Повідомляти Медичний центр про покращення або погіршення самопочуття, появу або
зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану здоров’я Пацієнта протягом строку
паліативної допомоги;
5.2.7. Надати Медичному центру актуальні контактні дані (номер телефону, електронна
адреса, інші контактні дані), які будуть каналом комунікацій між Клієнтом/Пацієнтом та
Медичним центром для отримання рахунків за послуги та інших листів;
5.2.8. У передбачених чинним законодавством випадках забезпечити оформлення
відповідного погодження на застосування окремих медичних втручань (процедур) або
технологій, використання лікарських засобів, нових методик лікування тощо;
5.2.9. Завчасно інформувати Медичний центр про необхідність скасування або зміну
призначеного Пацієнтові часу отримання медичної послуги.
5.3. Права Пацієнта:
5.3.1. Отримати медичні послуги належної якості;
5.3.2. На чуйне ставлення, на дії і помисли, що ґрунтуються на принципах загальнолюдської
моралі, з боку медичних, соціальних та інших працівників Медичного Центру;
5.3.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, отримувати
інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та
здоров’я), прогноз розвитку захворювання при наданні медичних послуг, крім випадків
передбачених законом або договором;
5.3.4.Вимагати заміни лікаря або медсестри з обов’язковим зазначенням причин такої вимоги;
5.3.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною
допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при наданні такої допомоги;
5.3.6. На допомогу, спрямовану на підтримку своєї сім'ї;
5.3.7. На допомогу у подоланні фізичних, психосоціальних і духовних проблем;
5.3.8. На кваліфіковану та доступну паліативну допомогу.
5.4. Обов’язки Пацієнта:
5.4.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів
Медичного центру;
5.4.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я,
які необхідні Медичному центру для надання медичних послуг;
5.4.3. До початку надання медичних послуг повідомити Медичному центру весь перелік
лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи
специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про
стан свого здоров’я;
5.4.4. У разі порушення або неможливості дотримання Плану допомоги, якщо такий надавався
Пацієнту, повідомити про це Медичний центр;
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5.4.5. Повідомляти Медичний центр про покращення або погіршення самопочуття, появу або
зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку
паліативної допомоги.
5.5. Права Медичного центру:
5.5.1. Не починати чи припинити надання Пацієнтові послуг у випадках:
a) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювання або стану, при яких працівники
Медичного центру не можуть здійснювати медичні втручання, відповідно до законодавчих чи
ліцензійних обмежень, а також технічних можливостей Виконавця;
б) невиконання Клієнтом/Пацієнтом приписів та рекомендацій лікуючого лікаря, якщо це не
буде загрожувати життю чи здоров’ю Пацієнта.
5.5.2.Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров'я або
зашкодити процесу лікування, Медичний центр має право надати неповну інформацію про
стан здоров'я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними
документами;
5.5.3. Змінити час надання медичних послуг Пацієнту, на розумний строк, у разі звернення в
цей час іншого Пацієнта, який негайно потребує екстреної медичної допомоги (відповідно до
ст. 3 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»). Про зміну часу надання медичних
послуг Клієнт або Пацієнт повідомляється лікарем або адміністратором Медичного центру
телефонним дзвінком;
5.5.4. Забезпечити, за додаткову плату, доставку Пацієнту оплачених Клієнтом/Пацієнтом
необхідних ліків, що необхідні для надання медичних послуг та виписані медичними
працівниками Медичного центру;
5.5.5. Не надавати тижневий цикл послуг Пацієнту, у разі недотримання Клієнтом/Пацієнтом
умов п.2.3. та п.2.4. цього Договору.
5.5.6. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку з дотриманням положень Розділу 7
Договору.
5.6. Обов’язки Медичного центру:
5.6.1. Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених
цим Договором;
5.6.2. Надавати Пацієнту за необхідності та за бажанням Клієнта/Пацієнта психологічну та
духовну допомогу;
5.6.3. Надавати сім’ї Пацієнта за необхідності медичну допомогу та психологічну і духовну
підтримку;
5.6.4. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для
використання в України;
5.6.5. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства
України;
5.6.6. Щотижнево надсилати Клієнту рахунки на оплату медичних послуг;
5.6.7. Дотримуватися абсолютної конфіденційності щодо інформації про стан здоров’я
Пацієнта, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя
Пацієнта.
6. Відповідальність Сторін
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору.
6.2. Медичний центр не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за
шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Пацієнта в результаті:
- невиконання Пацієнтом обов’язків, зокрема приписів і рекомендацій медичних працівників
Медичного центру, Плану лікування, тощо;
- неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;
- використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або
таких, що не призначені лікарями Медичного центру;
- не повідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої пунктом 5.2.4, 5.2.7. цього Договору;
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- отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;
- розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим
Договором.
6.3. Медичний центр не несе відповідальності у разі смерті або у разі настання ускладнень,
що відбулося у зв’язку із клінічним перебігом захворювання Пацієнта.
6.4. Укладаючи цей Договір, Сторони передбачають наявність безумовної адекватності
розуміння Пацієнтом особливостей та ризиків медичних втручань (процедур), які передбачені
цим Договором, а також правильне усвідомлення Пацієнтом інформації, яка стосується
медичних втручань, отриманої в письмовій або усній формі.
7. Строк дії договору
7.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та є обов’язковим для виконання
Медичним центром з моменту його оприлюднення на Сайті Медичного центру, а для
Клієнта/Пацієнта – з моменту акцепту Договору та діє до повного виконання зобов’язань за
цим договором. Положення щодо конфіденційності, визначені цим Договором, діють
безстроково.
7.2. Звернувшись за отриманням медичних послуг до Медичного центру, Клієнт/Пацієнт усно
або письмово приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за
згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.
7.3. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений
Медичним центром та підписаний Клієнтом/Пацієнтом - Заява-приєднання до Публічного
договору про надання паліативної допомоги (Додаток № 1 до Договору). Заява-приєднання
створюється за бажанням Клієнта, якого ідентифіковано та якому створено медичну картку.
7.4. Всі зміни до цього Договору публікуються на Cайті Медичного центру. Всі зміни та
доповнення до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті
Медичного центру, Клієнти/Пацієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору
зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Медичного центру.
7.5. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх
Клієнтів/Пацієнтів та застосовуються до всіх Замовлень, оформлених та підтверджених після
публікації Договору.
7.6. Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених
чинним законодавством України, за умови письмового повідомлення або повідомлення
визначеною у договорі електронною поштою іншої Сторони про розірвання Договору за 3 дні
до бажаної дати розірвання такого Договору.
7.7. Клієнт/Пацієнт може за власною ініціативою зупинити дію Договору, без застосування
наслідків припинення такого Договору, повідомивши у письмовому порядку про це Медичний
центр не пізніше ніж за 3 дні до початку тижневого циклу надання послуг, із зазначеннями
строку такого зупинення.
8. Заключні положення
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили. Під форсмажорними обставинами мається на увазі: аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія,
епізоотія, війна тощо.
8.2. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів та консультацій. У разі недосягнення Сторонами згоди спори
(розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.
8.3. Вся медична документація, що заводиться на Пацієнта є власністю Медичного центру.
Видача виписок з медичної карти, результатів аналізів, довідок або інших документів
здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства України.
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Медичний центр:
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ПОДБАЙ»
Особа, що має право
вчиняти дії від імені
ТОВ «ПОДБАЙ» без
довіреності,

9. Реквізити та підписи Сторін
Клієнт:
Пацієнт:

_____________/__________/

___________/_____________/

________/_____________./

Додаток №1 до
Публічного договору про надання паліативної
допомоги

+380 68 016 0016
info@plichoplich.com.ua
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
КЛІЄНТ:______________________________________________________________________,
паспорт серія _____ № _____________,
виданий _______________________________________________ “____”_____________ р.,
ідентифікаційний номер: _________________,
номер телефону,адреса електронної пошти: __________________________________,
підписанням цієї Заяви-приєднання в цілому, беззаперечно, беззастережно приєднується до
умов Публічного договору про надання паліативної допомоги, які розміщені на сайті
Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОДБАЙ» (надалі - Медичний центр):
www.plichoplich.com.ua, та тим самим укладає із Товариством з обмеженою
відповідальністю «ПОДБАЙ» (надалі – Медичний центр), код в ЄДРПОУ – 42744268, в
особі Іваненка Павла Петровича, відповідний Договір про надання паліативної допомоги
(надалі - Договір)
ПАЦІЄНТУ - _________________________________________________________________,
паспорт серія __ №_________,
виданий ___________________________________________ -____ ________ __.__.____ р,
ідентифікаційний номер: _______________,
на вказаних за посиланням умовах, відповідно до умов Договору та переліку і вартості послуг,
які розміщені на сайті Медичного центру.
1. Підписанням цієї Заяви-приєднання Клієнт/Пацієнт підтверджує, що він ознайомився
з умовами Договору, переліком послуг Медичного центру та їх вартістю, вони йому зрозумілі і
Клієнт/Пацієнт не має жодних заперечень та зауважень до умов Договору, приймає їх в цілому
та беззастережно, приймає усі зобов'язання та відповідальність, вказані в Договорі, а також
згоден із порядком зміни Договору, який передбачений Договором.
2. Клієнт/Пацієнт надає свою згоду на обробку персональних даних Клієнта/Пацієнта, а
також на передачу Медичним центром або його представниками таких персональних даних
третім особам та/або розпорядникам, для виконання Договору.
3. Клієнт/Пацієнт підтверджує, що про права, як суб’єкта персональних даних
відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», повідомлений.
4. Клієнт/Пацієнт надає згоду на використання Медичним центром контактних даних,
які внесені Заяву-приєднання, для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та
(або) рекламного характеру, текст яких може містити персональну та конфіденційну
інформацію про Клієнта/Пацієнта. За письмовою заявою Клієнта/Пацієнта, контактні дані
останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.
5. Клієнт/Пацієнт підтверджує достовірність зазначених ним (чи записаних з його слів)
вищевказаних даних та несе персональну відповідальність за достовірність та повноту
наданих даних.
6. Клієнт/Пацієнт підтверджує, що не матиме претензій до Медичного центру щодо
розголошення лікарської таємниці/конфіденційної інформації у разі надсилання їх на вказані
вище Клієнтом/Пацієнтом електронну(і) адресу(и) або номер(и) телефону(ів).
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7. Сторонами визначено, що Пацієнт протягом тижневого циклу/тижневих циклів у
період дії договору отримає наступні послуги:
№

Послуга

Періодичність

Вартість

8. Місце надання послуг:___________________________________________________.
9. Пацієнт/Клієнт вправі впродовж тижневого періоду замовляти додаткові послуги із
Переліку послуг, що надаються Медичним центром за додаткову плату.
Підписи Сторін
Медичний центр:
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ПОДБАЙ»
Особа, що має право
вчиняти дії від імені
ТОВ «ПОДБАЙ» без
довіреності,
________/Іваненко П.П./

Клієнт:

Пацієнт:

_____________/__________/

___________/_______________
/
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Додаток №2 до
Публічного договору про надання паліативної
допомоги
ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ МЕДИЧНИМ ЦЕНТРОМ
Найменування послуги
консультація сімейного лікаря
протипролежнева обробка шкіри (масаж, розтирання)
гігієнічна обробка очей
стрижка нігтів
гігієнічна обробка статевих органів
масаж профілактичний
миття тіла (лежачого пацієнта)
заміна постільної білизни
переодягання
годування пацієнта, що самостійно ковтає
годування через назогастральний зонд
вимірювання тиску, пульсу, температури

Ціна (грн.), кратність
надання послуги
включено у вартість догляду,
1 раз на 2 тижні
включено у вартість догляду,
щоденно
включено у вартість догляду,
не обмежується
включено у вартість догляду,
не обмежується
включено у вартість догляду,
не обмежується
включено у вартість догляду,
не обмежується
включено у вартість догляду,
не обмежується
включено у вартість догляду,
не обмежується
включено у вартість догляду,
не обмежується
включено у вартість догляду,
не обмежується
включено у вартість догляду,
не обмежується
включено у вартість догляду,
щоденно

* в разі, якщо сумарна вартість замовлених послуг на 2 тижні складає більше 3800 грн.
В іншому випадку візит лікаря платний і оплачується згідно прайсу.

Перелік послуг, що надаються в індивідуальному порядку
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або як додаткові послуги
Пацієнт, відповідно до умов Договору має право замовити в індивідуальному порядку,
або як додаткову послуги, наступні медичні послуги за вказаною нижче ціною.

Послуга

Ціна, грн

Послуги спеціалістів
консультація лікаря

250

консультація лікаря повторна (у межах одного клінічного випадку)

200

консультація лікаря на виклику

490

консультація психолога, психотерапевта

450

консультація психолога, психотерапевта на виклику

500

заняття з реабілітологом

590
Послуги масажу

масаж лікувальний 1 зона хребта (до 25 хв)

175

масаж лікувальний 2-4 зони хребта (до 45 хв)

250

масаж тіла (60 хв)

400
Послуги медичної сестри

виїзд на дім медичної сестри (огляд, маніпуляції - 1 год)

440

виїзд на дім медичної сестри у вихідний день/неділю

620

Послуги доглядальниці
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Кількість
годин

Вартість грн./год.

Вартість загальна, грн.

Неділя/свято, грн.

2

110

220

308

3

110

330

462

4

95

380

532

5

90

450

630

6

80

480

672

7

75

525

735

8

75

600

784

9

70

630

882

10

65

650

910

11

65

715

1001

12

60

720

1008

13

56

728

1019

14

54

756

1058

15

52

780

1092

16

50

800

1120

24

35

840

1176

12 (ніч)

65

780

1092

Обстеження
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глюкометрія

50

електрокардіографія (ЕКГ)

120

вимірювання тиску, пульсу, температури

50

Ультразвукова діагностика на дому
УЗД однієї анатомічної ділянки (наприклад, органи черевної порожнини)

1190

УЗД одного органа (наприклад, нирки)

990

*Вартість послуг наданих у неділю або святковий день становить вартість у будній
день помножена на коефіцієнт 1,4.
** Вказана вартість послуг дійсна в межах міста Львів. За необхідності отримання
послуг за межами міста додатково оплачуються транспортні та часові витрати, за
тарифом 1 км за межами міста- -10 грн.
Медичний центру залишає за собою право змінювати перелік послуг, їх періодичність
та вартість. Про такі зміни Медичний центр повідомляє Клієнта/Пацієнта на офіційному
веб-сайті або у приміщенні Медичного центру.
Зміни набувають чинності, а
Клієнти/Пацієнти вважаються повідомленими про внесені зміни з моменту опублікування
цих змін на Сайті Медичного центру. Внесені зміни, що набрали чинності,
розповсюджуються на всіх Клієнтів/Пацієнтів та застосовуються до всіх Замовлень,
оформлених та підтверджених після публікації змін.

