П ублічний договір
про надання медичних послуг № і
м. Одеса
Д іагностичний центр - Товариство з обмеженою відповідальністю «Смартлаб» (код ЄДРПОУ 36552995), виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі по тексту - ЄДРЮОФОП) серії Д А В № 277639 , зареєстроване
30.06.2009 року Я» 1 556 1020000035921 ( номер запису в ЄДРЮОФОП). що діє на підставі ліцензії на медичну практику серії АЕ № 571
778 від 18.12.2014 року, виданої Міністерством охорони здоров'я України безстроково, в особі директора Соханя Станіслава
Євгсновича,який діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому «Виконавець або ДЦ в, з одного боку, та Фізична особа, яка на сплатній
основі замовляє медичні послуги згідно цього Договору, іменована в подальшому «Пацієнт та/або Замовник ». з іншого боку, уклали цей
Договір про наступне:
1 .Т Е Р М Ш И Т А ВИ ЗН А Ч Е Н Н Я
1.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:
1.1.1 .Діагностичний центр - Товариство з обмеженою відповідальністю «Смартлаб». Виконавець за цим Договором
1.1.2 Пацієнт - фізична особа, шо безпосередньо виступає в якості Замовника за цим Договором або фізична особа, шо володіє неповною
цивільною дієздатністю, законним представником якої є Замовник. Вік пацієнта, з якого можуть бути надані медичні послуги за цим
Договором, встановлюється Виконавцем самостійно на підставі внутрішніх розпорядчих документів підприємства
1.13. Законні представники пац ієнта- цс батьки (усиновителі), опікуни або інш і особи, які відповідно до законів України, мають право
представляти інтереси пацієнтів, якщо їм не виповнилось 18 років або вони втратили дієздатність.
1.1.4. Замовник послуги -па ц ієн т або інш а фізична / юридична особа , яка акцептувала публічну оферту виконавця. Замовником
також може бути суб'єкт господарювання який має право укладати індивідуальні договори про надання медичних послуг у визначеному
законодавством порядку. У разі укладення між Замовником і Виконавцем індивідуального договору про надання медичних послуг,
переважну силу мають умови такого індивідуального договору.
1.13 Медичні послуги - послуги, що надаються Д Ц на платній основі, згідно з прейскурантом цін. затвердженим директором ТОВ
«Смартлаб». Основними видами послуг, шо надаються Діагностичним центром є: послуги з проведення лабораторних досліджень
біологічного матеріалу пацієнта; послуги з проведення медичних процедур, таких як: взяття біологічного матеріалу, проведення ін'єкцій
підшкірних / внутрішньовенних / внутрішньом'язових. послуги з ультразвукової діагностики, консультації лікарів та інші послуги.
1.1.6 Публічна оферта - пропозиція ДЦ, адресована будь-якій фізичній особі або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633
Цивільного кодексу України, укласти з нею публічний Договір про надання медичних послуг на умовах, шо викладені у даному Договорі
1.1.7. А кцепт - повна й безумовна згода Пацієнта/ Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.
Підтвердженням повного акцепту є прийняття умов цього Договору та здійснення Пацієнтом та/або Замовником дій щодо оформлення,
підтвердження Медичних послуг, що входять до замовлення.
1.1.8 Б іологічний матеріал - тканини, клітини, біологічні рідини, секрети і продукти життєдіяльності, фізіолопчні виділення, мазки,
зішкріби. що отримані від людини.
1.1.9. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно
ідентифікована.
1.1.10 П рейскурант цін - затверджений директором ТОВ «Смартлаб» перелік послуг, що надаються Діагностичним центром із
зазначенням їх вартості та термінів надання. Прейскурант розміщується в друкованому вигляді на інформаційному стенді відділення
Діагностичного центру і в електронному вигляді на сайті ТОВ «Смартлаб» ( https://sniartlab.com.ua/ru/price/ ( Прейскурант є офіційним
документом переліку послуг, надання яких можливо в рамках цьогоДоговору
1.1.11. POS - термінал - це електронний програмно-технічний пристрій для прийому до оплати грошових коштів з пластиковнх карт
замовників.
2. П Р Е Д М Е Т Д О ГО В О Р У
2.1. За цим Договором ДЦ на підставі ліцензії зобов'язується надавати Пацієнту платні медичні послуги відповідно до Прейскуранту цін
(прайс-лист), що діє на момент надання послуги, а Пацієнт/ Замовник зобов'язується оплатити ці послуги в повному обсязі.
2.1.1. Замовником, в рамках даного Договору, може бути фізична особа що володіє повного цивільною дієздатністю. У разі коли
безпосереднім одержувачем медичних послуг виступає фізична особа, шо володіє неповною або частковою цивільною дієздатністю.
Замовником медичних послуг може бути законний представник цієї особи. Замовником також може бути інший суб'єкт господарювання,
який сплачує замовлені медичні послуги в інтересах пацієнта.
2.2. Даний Договір є публічною офертою. До цього Договору застосовуються умови статей 633. 634 Цивільного Кодексу України (Договірприєднання.публічний Договір).
2.3. Акцептом оферти і фактом приєднання до цього Договору вважається: внесення Пацієнтом/ Замовником грошових коштів в касу або на
розрахунковий рахунок ДЦ, відповідно до замовлення. У разі якщо Замовником є третя особа - суб'єкт господарювання , яка сплачує в
інтересах пацієнта, пацієнт підтверджує факт свого приєднання до цього договору, підписанням згоди на поширення персональних даних
та передачу лабораторних досліджень. Дата оплати замовлення вважається датою укладеній! Договору.
2.4 Акцепт оферти означає, що Замовник /Пацієнт згоден з усіма положеннями цього Договору-прнєднання.шо рівносильно укладенню
цього Договору.
2.5. Умови цього Договору є єдиними для всіх Пацієнтів/ Замовників, які звернулись за наданням медичних послуг.
2.6. ДЦ надає послуги у відділеннях ДЦ, у т.ч. використовуючи мережу Інтернет. телефонну та/або комп'ютерну мережу.
2.7. Послуги надаються протягом робочого часу ДЦ.
2.8. Інформація про медичні послуги, що надаються відповідно до цього Договору, надається Пацієнту / Замовнику у відповідності до
вимог ЗУ «Про захист прав споживачів» та доводиться до відома Пацієнта/ Замовника наступними засобами: в усному порядку інформація
надається робітниками у відділеннях ДЦ; розмішується на інформаційних стендах та «куточках споживача»
у відділеннях ДЦ;
розмішується на рекламній продукції;за допомогою ЗМІ; розміщується на сайп Д Ц за адресою hups://smartlab.com.ua/
2.9. Для надання медичних послуг використовуються дозволені МОЗ України обладнання, медичні засоби та матеріали. Обсяг та вид
медичних послуг визначаються загальним станом здоров'я Пацієнта, технічними можливостями Виконавця та ліцензійними умовами
здійснення медичної практики Виконавця

3. У М О В И І П О РЯ ДО К Н А Д А Н Н Я М Е Д И Ч Н И Х П О С Л У Г .
3.1. ДЦ надає медичні послуги Пацієнтам на підставі цього Договору га керуючись чинним законодавством України. Послуги за цим
договором можуть бути надані у будь-якому відділенні ДЦ ТОВ «Смартлаб». яке мас право здійснювати господарську діяльність з
медичної практики відповідно до законодавства України
3.1.1. Строки надання послуги зазначені у рахунку, с орієнтовними, та можуть бути продовженими . якщо таке подовження допускається
інструкціями та іншими особливостями технологічного процесу.
3.1.2. ДЦ проводить акції, налає знижки, впроваджує програми лояльності, спеціальні бонусні програми, керуючись виключно внутрішніми
розпорядчими документами, та має право відмовити у наданні пільг незахншеннм верствам населення, якщо такий обов'язок не
розповсюджується на підприємства засновані на приватній власності.
3.2. ДЦ налає медичні послуги за цим Договором в межах часу встановленого графіком, затвердженим керівництвом ДЦ.
3.2.1 Оформлення та прийом пацієнтів відбувається у порядку загальної черги, за винятком осіб які на виконання розпорядження
керівництва ДЦ приймаються без черги.
3.3. ДЦ в рамках цього Договору має намір надати Пацієнту/ Замовнику платні медичні послуги відповідно до оформленогозамовлення ДЦ
зобов'язується надавати відповідні медичні послуги якісно з використанням сучасних методів діагностики, в повному обсязі і відповідно до
цього Договору.
3.4. Всі медичні послуги надаються з використанням якісного лабораторного обладнання та витратних матеріалів, які відповідають вимогам
затверджених на території України технічних регламентів. Для надання медичних послуг, в рамках цього Договору, ДЦ залучає тільки
фахівців кваліфікація яких відповідає вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників випуск № 78 «Охорона
здоров’я», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України № 117.
3.5. Надання медичних послуг, в рамках цього Договору, супроводжується складанням усієї необхідної медичної документації в
установленому чинним законодавством і даним Договором порядку Д Ц веде облік видів, обсягів, вартості, наданих медичних послуг
Пацієнту .а також грошових коштів, що надійшли відЗамовннка.
3.6. В рамках виконання цього Договору. ДЦ при настанні відповідних обставин зобов'язується негайно сповістити Патента/ Замовника
про неможливість надання йому медичних послуг, або скорочення обсягу медичних послуга рамках цього Договору
3.7. У процесі надання послуг з лабораторної діагностики Д Ц має право залучати третіх осіб, що володіють відповідними навичками,
обладнанням і ліцензіями на здійснення відповідних видів діяльності, при обов'язковому дотриманні режиму повної конфіденційності.
3.8 У разі ненадання Пацієнтом/Замовником наявних у нього даних, що відносяться безпосередньо до його здоров'я та недотримання ним
зобов’язань, передбачених даним Договором, ДЦ не несе відповідальності за якість послуг, що надаються і можливі збитки, викликані
даними обставинами.
3.9. Сторони погодились, що факт оплати рахунку за медичні послуги є підтвердженням того, що Пацієнт надав медичному робітнику ДЦ
інформовану добровільну згоду на медичне втручання, та був проінформований про усі особливості медичної послуги / медичного
втручання та пов'язані з нею ризики у доступній формі, у т.ч. про наступне: яким чином проводиться взяття біологічного матеріалу; на
якому обладнанні проводиться лабораторне дослідження; які строки виконання лабораторних досліджень; які тест - системи або реагенти
використовуються для досліджень; результати призначені тільки для клінічного використання; про те, що інтерпретація результатів повинна
проводитись виключно лікарем;про правила підготовки до лабораторних досліджень; у виняткових випадках, з технологічних причин,
терміни видачі результаті досліджень можуть бути відстрочені на кілька днів. ТОВ "Смартлаб" проводить лабораторні дослідження
керуючись діючим законодавством України та не несе відповідальність, у разі якщо при перегині кордону іноземної держави результат
тестування не буде врахований відповідними органами
3.10. Пацієнт погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних в обсязі необхідному для оформлення, оплати Замовлення та
надання Послуги.
3 11. Пацієнт, підтверджує, що проінформований про наступне: обробка персональних даних необхідна в цілях охорони здоров'я, такі дані
підлягають обробці медичними працівниками або іншими особами діагностичного неїттру ТОВ «Смартлаб». на яких покладено обов'язки
щодо забезпечення захисту персональних даних та на яких поширюється -законодавство про лікарську таємницю; можлива передача
персональних даних пацієнта . з метою надання медичних діагностичних послуг (керуючись пунктом 6 частини 2 статті 7 Закону України
«Про захист персональних даних»), іншим медичним лабораторіям із якими укладено субпідрядні договори на проведення лабораторної
діагностики та в інших випадках передбачених чинним законодавством України, усі субпідрядні медичні лабораторії, з якими має договірні
відносини ТОВ «Смартлаб». мають ліцензії та свідоцтва про атестацію лабораторії державного зразка та інші дозвільні документи у
відповідності до законодавчих вимог та використовують у своїй роботі тільки такі вироби медичного призначення (лабораторні аналізатори,
реагенти, тест-системи та інше), які пройшли державну реєстрацію або мають Декларацію/Сертифікаг відповідності Технічному
регламенту щодо медичних виробів.
3.11.1. Якщо за пацієнта замовляє та сплачує послугу третя особа (Замовник- суб'єкт господарювання ). пацієнт налає згоду Виконавцеві на
відправлення результатів досліджень на електронну пошту зазначену Замовником.
4.

П О РЯ ДО К Р О З Р А Х УН КІВ 1 ВАРТІСТЬ
МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

4.1 Вартість платних медичних послуг, що надаються Пацієнту, відповідно до цього Договору, відповідає чинномуПрейскуранту цін (що
знаходиться у доступному для ознайомлення місці), з урахуванням наданих Пацієнту/ Замовнику знижок (разових або постійних), у разі
якщо такі знижки передбачені програмою лояльності ДЦ. Відповідно до затвердженої програми лояльності , Пацієнту/Замовнику може
надаватись одночасно лише один вил знижки на послуги І знижки на послуги не сумуються/ знижка може бузи застосована на Послуги,
якщо вона діє тільки в день звернення Пацієнта. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Д Ц та прийнятих Пацієнтом/
Замовником послуг.
4.2. Ціни, що встановлюються ДЦ, можуть бути змінені в односторонньому порядку в будь-який час. Нові ціни набирають чинності з
моменту затвердження директором Д Ц нового Прейскурант цін. але не раніше дати розміщення нового Прейскуранту цін (прайс-листа) в
друкованій формі на інформаційному стенді відділення ДЦ.
4.3. Розрахунок за медичні послуги здійснюється Замовником у розмірі 100% ціни (шляхом попередньої оплатн)відповідної медичної
послуги згідно Прейскуранту Виконавця одним із наступних способів:авансовнм (попереднім) платежем шляхом перерахування грошових
коштів у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця за допомогою банківського переказу або онлайн-платежем з
використанням платіжних засобів та відповідно до правил платіжної системи; в день фактичного надання медичних послуг шляхом
внесення грошових коштів у національній валюті України в касу Виконавця, платіжною карткою через термінал чи іншим способом, не
забороненим чинним законодавством України, якию інше не передбачено індивідуальннмдоговором про надання медичних послуг,
укладеним між Сторонами.
4.4 Після здійснення оплати за медичні послуги у відділенні. ДЦ зобов'язаний видати Пацієнту/ Замовнику розрахунковий документ, що
підтверджує факт оплати.
послуги
є підтвердженням того, що Пацієнт/Замовннк
4.4.1 Сторони погодились, що факт оплати рахунку за медичні
повністю ознайомився перед сплатою з рахунком (рахунок надасться в обов'язковому порядку ), а саме; з переліком послуг та цінами на
них, - і претензій не має.
4.5.Медичні послуги можуть оплачуватись як Пацієнтом особисто, так і іншими особами в його інтересах- Замовниками (уповноважені
законом особи, суб'єкт господарювання ).
2

5. ПРАВА ТА ОБОВ’Я ЗКИ С ТО РІН .
5.1. Діагностичний центр зобов'язується:
5.1.1. Забезпечити Пацієнта/Замовника інформацією, шо включає в себе відомості про місце надання послуг, режим роботи ДЦ. перелік
медичних послуг із зазначенням їх вартості, умови надання та отримання цих послуг, відомості про кваліфікацію та сертифікації фахівців,
та іншою інформацією у відповідності до ЗУ «Про захист прав споживачів». У разі надання послуг з лабораторної діагностики в
обов’язковому порядку проінформувати Пацієнта/Замовника про правила підготовки до лабораторних досліджень та наслідків, які можуть
виникнути при недотриманні цих правил.
5.1.2. Надати Пацієнту/Замовнику в доступній формі інформацію про усі особливості медичного втручання та пов'язані з ним ризики у
доступній формі; отримати інформовану добровільну згоду Пацієнта на медичне втручання.
5.1.3 ЗабезпечнтиПацієнтуможлнвість отримання послуг належної якості відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.
5.1 4 Надати Пацієнту/Замовнику результати досліджень в друкованому вигляді (після закінчення термінів передбачених для проведення
кожного виду дослідження окремо) після пред'явлення рахунку, що підтверджує фактичну попередню оплату за проведені дослідження, у
разі відсутності рахунку, пацієнт повинен пред’ явити документ, що посвідчує особу.
Якщо результат лабораторного дослідження буде отримувати уповноважена особа пацієнтом, вона повинна надати нотаріальну
посвідчену довіреність на представлення інтересів Пацієнта або письмову згоду на отримання її результатів.
підтверджує право ДЦ на здійснення
5.1.5 Забезпечити можливістьПацієнта/ Замовникаознайомлення з документацією ДЦ. що
господарської діяльності з медичної практики.
5.1.6.3абсзпсчнти захист персональних даних Пацієнта, відповідно до чинного законодавства України, в тому числі забезпечити захист
інформації про стану здоров'я Пацієнта, діагноз його захворювання та інші відомості отримані при його обстеженні і лікуванні.
5.1.7. Розглядати звернення і скарги Пацієнта/ Замовника в термін не більше одного місяця від дня їх надходження а ті, які не потребують
додаткового вивчення. - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів віл дня їх отримання
5.1.8. Надати Пацієнту/Замовнику можливість отримання інформації з питань надання Послуг та Акційних пропозицій.
5.2. Діагностичний центр має право:
5.2.1 Вносити зміни в прейскурант цін медичних послуг в односторонньому порядку.
5.2.2 В односторонньому порядку змінювати терміни проведення лабораторних досліджень з технологічних причин, попередньо
попередивши про ці зміни Пацієнта/Замовника.
5.2.3. При необхідності залучати третіх осіб (медичних фахівців, клініко-діагностичні лабораторії і т.д)
5.2.4. Відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку, у разі виявлення наступних порушень умов цього договору з боку
Пацієнта / Замовника у т.ч.:
5.2.4.1, порушень Пацієнтом рекомендацій медичного персоналу ДЦ щодо правил підготовки до взяття біологічного матеріалу для
проведення лабораторних досліджень;
5.2.4.2. порушення правил перебування пацієнтів / замовників у ДЦ (Додаток 1 до цього договору);
5.2.4.3 пацієнт відмовляється надати медичному працівнику Д Ц паспорт, або інший документ що посвідчує особу (*при замовленні деяких
видів лабораторних досліджень надання документу що посвідчує особу є обов'язковим).
Договір припиняє свою дію з моменту виявлення цих порушень.
5.2.5. У разі повторного звернення Пацієнта/Замовника Договір з яким було припинено по причинам зазначеним в п.п.5.2.4 Договору, ДЦ
мас право відмовити йому в укладенні нового Договору (публічна пропозиція на укладення договору не буде поширюватися на Замовника
і Акцепт не підлягає прийняттю) до тих пір поки керівництво ДЦ не вирішить інакше.
5.2.6. В односторонньому порядку, без пояснення причин, розірвати цей Договір з повним поверненням внесених Пацієнту/ Замовнику
коштів за нснадані послуги.
5.2.7 Відмовити Пацієнту/Замовнику, який звернувся в день проведення акційних знижок, в наданні послуг по акційним цінам, у разі
ненадання Пацієнтом/Замовникомдокумснтів. шо підтверджують право на наданням йому послуг в рамках проведеної ДЦ а к ц ії.
5.2.8. Відмовити Пацієнту в наданні йому медичних послуг у разі незгоди Пацієнта/Замовникаоплаптти медичні послуги в порядку 100%
передоплати.
5 2.9 Проводити акції, надавати знижки, впроваджувати програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо на підставі внутрішніх
розпорядчих документів підприємства.
5.2.10 Здійснювати аудіо -відеофіксацію у приміщеннях відділень діагностичного центру ТОВ «Смартлаб» (окрім приміщень приватного
користування );
5.2.11. Пересилати на поштову скриньку особистої електронної пошти Пацієнта результати лабораторних досліджень та інш і інформаційні
/ рекламні повідомлення;
5.2.12. Надсилати за номером мобільного телефону Пацієнта CMC та Viber інформаційну І рекламну розсипку, у т ч . інформацію про
готовність результатів лабораторних досліджень.
5.2.13. На утилізацію біологічного матеріалу Пацієнта (після спливу терміну зберігання) у відповідності до вимог Державних санітарнопропіепідемічннх правил і норм щодо поводження з медичними відходами (заіаерджсно наказом МОЗ України № 325 від 08.06.2015 року)
5.2.14 Надати Пацієнту невідкладну медичну допомогу, у випадку погіршання стану здоров'я Пацієнта, під час перебування на території
відділення діагностичного центру, медичними працівниками (в межах їх повноважень) керуючись діючими медичними протоколами;
викликати бригаду екстреної (ш ви дко ї) медичної допомоги, у випадку такої необхідності
5.2.15 Зберігати біологічний матеріал Пацієнта у лабораторії ТОВ «Смартлаб» з метою можливого повторного його дослідження; строк
зберігання зразків біологічного матеріалу лабораторія може встановлювати на свій розсуд, але термін зберігання не може перевищувати
встановлених нормативними актами строків передбачених окремо для кожного виду біологічного матеріалу з урахуванням виду
лабораторних досліджень.
5.2.16 Передавати біологічний матеріал (кров, сеча, кал га інше) Пацієнта субпідрядним медичним лабораторіям (у разі якщо замовлене
лабораторне дослідження проводиться в рамках договірних відносин на базі іншої лабораторії) без попередньої письмової або усної згоди
на ці дії Пацієнта; проте тільки у тому випадку, якщо субпідрядна лабораторія відповідає всім пред’явленим законодавством вимогам;
5 3 . П ацієнт/ Зам овник зобов'язується:
5.3.1 До отримання медичних послуг ознайомитись з Прейскурантом Виконавця та іншими умовами надання медичних послуг, зокрема з
умовами цього Договору;
5 3.2 З'явитись до місця надання медичних послуг в погоджений із Виконавцем час (у разі здійснення попереднього запису);
5.3.3. До початку надання медичних послуг повідомити Д Ц про весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі
відомі його хвороби, вали, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та інш у суттєву інформацію про стан
здоров'я Пацієнта.
5.3.4. Надати ДЦ інформовану добровільну згоду про медичне втручання, згоду на обробку персональних даних: за додатковою вимогою
медичного персоналу Д Ц також надати усі необхідні дозволи (у т.ч. у письмовому вигляді), необхідні для надання відповідної медичної
послуги.
5.3.5. При замовленні лабораторних досліджень, надавати медичному персоналу документ, шо посвідчує особу (*прн замовленні деяких
видів лабораторних досліджень надання документу, що посвідчує особу, є обов'язковим);
5.3.6. При зверненні за наданням медичних послуг в день проведення акційних знижок, відповідно до затверджених програм керівництвом
ДЦітред'являтн документи, що підтверджують його право на отримання відповідної знижки (пенсійне посвідчення, довідка про взяття
З

переселення в зони АТО на облік . копію рішення органів опіки та піклування, довідку медико-соціальної експертизи, посвідчення
учасників ЧАС (1.2 кат.) і т д. т. п );
5.3.7. При зверненні за одержанням послуг з проведення процедури ін іц ію в а н н я (в / м. в / в. підш кірні) пред'явити персоналу
ДЦдокумент (призначення лікаря) з печаткою і підписом лікаря про призначення лікарських препаратів (з обов'язковим зазначенням його
назви, дози, форми випуску) .У разі звернення за послугами з проведення ін іц ію в а н н я (внутрішньом'язові. внутрішньовенні, підшкірні
ін'єкції) інформувати до надання зазначених вище послуг про перенесені Пацієнтом або наявні у нього захворювання, відомі йому алергічні
реакції, в тому числі про побічні д ії від застосування медикаментів
5.3 8. Надати ДЦ достовірні відомості про своє ім'я, прізвище, по батькові, вік. стать і контактні дані (адреса проживання, контактні
телефони, адресу електронної пошти) та інш у інформацію володіння якою необхідно співробітникам ДЦ для надання якісної медичної
послуги .
5.3.9. Надати можливість співробітникам ДЦ. в разі необхідності, знімати копії з документів, що підтверджують особу одержувача
медичних послуг, стан його здоров'я і право на отримання знижки у межах акційних програм.
5.3.10. Дотримуватися всіх рекомендацій медичного персоналу Д Ц щодо правил підготовки до взяття біологічного матеріалу д ія
проведення лабораторних досліджень.
5.3.11. Дотримуватися Правил перебування пацієнтів у відділеннях діагностичного центру ТОВ «Смартлаб» (додаток № 1 до цього
Договору), затверджених директором ДЦ.
5.3.12. У повному обсязі і в строки, встановлені цим Договором, проводити оплату медичних послуг.
5.3.13. Отримувати результати лабораторних досліджень від працівника Д Ц тільки після пред'явлення рахунку на оплату цих послуг.
Сторони погодили, що Пацієнт/ Замовник несе повну відповідальність за наданий йому рахунок, і не повинен передавати його третім
особам.
5.4, Пяцієнт/Замовннк має право:
5.4.1. У доступній для нього формі отримати наявну у ДЦ інформацію про послуги шо надаються, у т ч про результати лабораторних
досліджень, можливі варіанти медичного втручання, і його наслідки а також про вартість та строки надання медичних послуг.
5.4.2. Самостійно на підставі чинного прейскуранта цін. визначати перелік послуг, з урахуванням рекомендацій отриманих від персоналу
ДЦ та направлення лікуючого лікаря та отримувати їх від Д Ц належної якості.
5.4.3. На отримання цьогоДоговору вдрукованій формі.
5.4.4. Отримання копій документації в друкованій формі, яка підтверджує право ДЦ на здійснення господарської діяльності та надання
медичних послуг.
5.4.5. На отримання результатів досліджень в друкованій формі, після закінчення термінів встановлених для проведення кожного
лабораторного дослідження окремо, попередньо пред'явивши рахунок, який підтверджує факт попередньої оплати за проведені
дослідження.
5.4.6. Звернутись до керівництва Д Ц з пропозиціями, скаргами, у тому числі з приводу наданих медичних послуг.
5.4.7. На дотримання конфіденційності інформації про стан здоров'я, діагноз захворювання і інш і відомості, отримані при обстеженні
одержувача медичних послуг.
5.4.8 На повернення грошових коштів за нестримані медичні послуги або за неякісно отримані медичні послуги в разі визнання претензії
(п.б.З.Договору). Повернення коштів здійснюється на підставі документу, що посвідчує особу платника за послуги.

6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ. ПРЕТЕНЗІЙНИЙ ПОРЯДОК.
6 1. У разі якщо Пацієнт/Замовннк не задоволений якістю медичних послуг, він маг право скласти письмову претензію(скаргу). вказавши в
обов'язковому порядку: адресу відділення до якого Пацієнт звернувся; своє повне Г1ІБ; свою адресу місиеперсбування;наймснування
медичних послуг, щодо яких пред'являється зазначена претензія; ПІБ співробітника ДЦ. який надав неякісну послугу; дату надання даної
послуги, а також суть претензій.
6.2. Претензія повинна бути розглянута керівництвом ДЦ на протязі одного місяця з дня її надходження, а у випадках коли суть претензії
не вимагає додаткового вивчення. - невідкладно, але не пізніше п’ятнадия ги днів від дня її отримання Відповідь на претензію оформляється
у письмовому вигляді і повинна бути наданаПацієнту/ Законному представнику особисто під підпис або направлена йому поштою.
6.3. У разі зголи Д Ц з доводами, викладеними у претензії Пацієнта, Діагностичний центр зобов'язується усунути порушення законних прав
отримувача послуги протягом 15 -ЗО днів з дати отримання відповідної претензії. У разі незгоди ДЦ з доводами Пацієнта даний спір може
бути переданий на врегулювання до суду загальної юрисдикції.
6.4. Всі претензії Пацієнта складені з порушенням вимог цього розділу та вимог ЗУ «Про звернення громадян», розгляду ДЦ не
підлягають.
6.5. У випадках передбачених підпунктом 5.4.8 цього Договору Пацієнт/ Законний представник має право на повернення грошових коштів
в наступному порядку:
- при безготівковій оплаті через POS - термінал повернення сплачених коштів здійснюється у безготівковій формі через установи банку
протягом 3-5 банківських днів на розрахунковий рахунок платника за послуги;
- при готівковій формі розрахунків через РРО (реєстратор розрахункових операцій), повернення грошових коштів здійснюється на протязі
1-2 днів в готівковій формі з оформленням відповідного розрахункового документа

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
згідно
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором. Сторони несуть відповідальність
чинномузаконодавствуУ країни.
7.2. Д Ц звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору, якщо причиною стало порушення
Пацієнтом/ Замовником умов цього Договору, а також на інших підставах передбачених законодавством України
7.3. ДЦ не несе відповідальність перед Пацієнтом/ Замовником за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).
7.4. ДЦ не несе відповідальність у разі виникнення ускладнень у пацієнта або за шкоду, заподіяну ж итло та здоров'ю пацієнта в результаті
- невиконання пацієнтом обов'язків, передбачених підпунктом 5.3.3.. 5.3.7 цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів ДЦ.
плану лікування, тощо;
- неповідомлення Пацієнтом/Законним представником суттєвої інформації про стан здоров'я Пацієнта;
- використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, шо не призначені лікарями ДЦ;
- не повідомлення Пацієнтом/Законним представником інформації про Пацієнта, передбаченої п п. 5.3.3.,5.3.11. цього Договору;
- отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров'я;
- розвитку захворювань чи патологій. які не пов'язані з наданням медичних послуг за цим Договором;
• відмови у підписання Пацієнтом/ Законним представником інформованої згоди на медичне втручання, шо стала приводом у відмові
пацієнту у наданні послуг.
7.5. Відповідальність Д Ц перед Пацієїггом/Замовником, у випадку пред’явлення ним вимог/прстензій про відшкодування шкоди та
компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання послуг неналежної якості, шо підтверджується висновком експерта з
контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідних Послуг, оплаченого Пацієнтом/Замовником.
7.6. ДЦ не несе відповідальності за неналежного функціонування мережі Інтернет та операторів мобільного зв'язку, які знаходяться поза
контролем ДЦ.
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7.7. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав
отримати Пацієнт/Замовник, при зверненні за наданням відповідної послуга, саме по собі не с фактом надання такої послуги неналежної
якості.
7.8. ДЦ не несе відповідальність за розголошення таємної/ конфіденційної інформації, тобто за видачу результатів лабораторних
досліджень третій особі, на підставі наданого цією третьою особою рахунку Пацієнта

8. ТЕРМІН Д ІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ ТА ЗМІНИ
8 .1 Дата оплати за послуги вважається датою укладення Договору. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будьякою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.
8.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів/Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця
(https://smartlab.com.ua/)Ta на інформаційних стендах (у «куточку споживача») у відділеннях ДЦ.

9. ІНШІ УМОВИ.
9.1. Укладаючи цей Договір Пацієнт/Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень нього Договору,
затвердженого ДЦ. оприлюдненим на сайті Виконавця та розмішеного на інформаційних стендах (v «к у т о ч к у споживача») у відділеннях
ДЦ.
9.2 Акцепт цього Договору є згодою Пацієнта на збір і обробку наданих персональних даних Збір та обробка персональних даних Пацієнта
здійснюється ДЦ в рамках Закону України № 2297-IV віл 01 06.2010р. «Про захисг персональних даних» та іншого чинного законодавства
України.
9.3 Сторони беруть на себе -зобов'язання щодо дотримання конфіденційності щодо інформації, отриманої під час виконання умов цього
Договору. ДЦ може проводити відео- та аудіо запису у приміщеннях відділень діагностичного центру ТОВ «Смартлаб» (окрім приміщень
відділень Д Ц із використанням аудіо
приватного користування), та зйомку Пацієнтів/ Замовників під час перебування на території
запису. Така інформація є конфіденційною.
Д Ц гарантує, що всі відомості про Пацієнта/Замовннка, що містять лікарську та/або іншу конфіденційну таємницю, будуть
використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України та міжнародного
законодавств.
9.4 Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність інших положень
і умов Договору. Цей Договір регулюється чинним законодавством України.
9.5. Всі Додатки до Договору є невід'ємними частинами цього Договору та є обов'язковими для виконання та дотримання Сторонами
Сторони погодили, що уся документація що супроводжує надання медичних послуг Пацієнтам за цим Договором (інформовані згоди,
амбулаторні карти, акти надання послуг та інше) є невід'ємною частиною цього Договору.
9.6. Інформація про можливі додаткові або інш і супутні послуги міститься на сайті Виконавця та на інформаційному стенді відділення ДЦ
9.7. Цей Договір може бути змінений ДЦ в односторонньому порядку. Зміни до Договору викладаються на паперовому носії та
розміщуються на інформаційному стенді, у відділенні ДЦ і на сайті Виконавця. Зміни набирають чинності з моменту їх публічного
розміщення. Пацієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору змін з моменту опублікування цих змін на сайті Виконавця
та або розміщення їх на інформаційному стенді відділення ДЦ. При різночитанні редакцій пріоритет має редакція, що розміщена на
інформаційному стенді.

10. РЕКВІЗИТИ ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУТОВ «СМАРТЛАБ»
Д иректор: Сохань Станіслав Євгенович
Україна, 65078, м. Одеса вул. Івана та Юрія Л ип , 13
код ЄДРПОУ 36552995
р/р 26002054318250
IBAN: UA463287040000026002054318250
в Южному ГРУ АТ КБ "Приватбанк"
М ФО 328704
р/р 2600683390
IBAN: UA613348510000000002600683390
в AT "ПУМ Б"
М ФО 334851
тел. (048)701-71-30
ліцензія МОЗ України серія АЕ № 571 778 від 18.12.2014 року

5

Додаток 1
До публічного договору
про надання медичних послуг
від «04» січня 2021 року за № 1

ПРАВИЛА
ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ У ДІАГНОСТИЧНОМУ ЦЕНТРІ
ТОВ «СМАРТЛАБ»
І. Загальні положення.
1.1. Діагностичний центр ТОВ «Смартлаб» (надалі - ДЦ та/ або Заклад ) надає послуги
у дні та години, встановлені Адміністрацією. Прийом пацієнтів проводиться відповідно до
затвердженого графіку роботи закладу.
1.2. При записі на всі види послуг пацієнт повинен підійти до адміністратора. Якщо пацієнт
прийшов у ДЦ вперше, адміністратор вносить дані у базу даних ДЦ, та заповнює іншу медичну
документацію. При необхідності, на прохання адміністратора, пацієнт повинен пред'явити паспорт
або інший документ що посвідчує особу, довідку про реєстрацію місця проживання, дисконтну
картку, страховий поліс та інше. Після чого пацієнт очікує початку прийому в зоні очікування(в
холі ДЦ).
1.3. Адміністрація ДЦ має право вимагати від пацієнта підписання інформованої згоди та іншої
медичної документації, яка не суперечить діючому законодавству України.
1.4. Перед оформленням замовлення на платні медичні послуги пацієнт зобов'язаний
ознайомитися з умовами Публічного договору про надання медичних послуг від 04.01.2021 року
за № 1 і з Прейскурантом цін на послуги, які розміщуються на інформаційному стенді в зоні
очікування.
1.5. Пацієнт повинен внести попередню оплату' за послуги у розмірі 100% їх вартості.*
* дата оплати буде вважатися датою укладення Публічного договору про надання медичних
послуг м іж пацієнтом і ТОВ «Смартлаб» від 04.01.2021 року за № 1(факт внесення оплати за
медичні послуги, підтверджує, іцо пацієнт погоджується з усіма умовами договору).
1.6. Оформлення та прийом пацієнтів відбувається у порядку загальної черги, за винятком осіб,
які на виконання розпорядження керівництва ДЦ приймаються без черги.
1.7. За збереження особистих речей, під час перебування на території Закладу, пацієнт відповідає
сам. Адміністрація ДЦ не несе відповідальності за особисті речі пацієнтів, які залишені без
нагляду.

II. Норми та правила поведінки пацієнтів.
2.1. Пацієнти зобов'язані:
2.1.1. Знаходитись території відділення ДЦ тільки в бахілах (які пацієнт може безкоштовно
отримати при вході) та масці. Залишати верхній одяг у холі ДЦ на вішалці;
2.1.2. Дбайливо ставитись до майна ДЦ (у т.ч. до меблів та предметів інтер'єру);
2.1.3. Підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях загального користування;
2.1.4. Утримуватися від особистих розмов в повний голос, мобільних дзвінків, перегляду
відеоматеріалів з гучним звуком під час прийому та в зонах, де вони можуть заважати іншим
відвідувачам ДЦ. Пацієнт повинен дотримуватися тиші в кабінетах і в холі ДЦ, так як в кабінетах
медичними працівниками проводяться процедури і маніпуляції, успішне виконання яких залежить
у тому числі і від дотримання тиші. При вході до маніпуляційного кабінету пацієнт повинен в
обов'язковому порядку відключати дзвінок мобільного телефону;
2.1.5. Дотримуватися правил ділового етикету при спілкуванні з іншими відвідувачами та
персоналом ДЦ, всі спірні питання вирішувати у стриманій та конструктивній манері;
2.1.6. Дотримуватись загальноприйнятих правил техніки безпеки, виконувати вимоги та настанови
персоналу Д Ц у разі виникнення надзвичайної ситуації;

2.1.7. Стежити за своїми дітьми під час перебування в ДЦ, запобігаючи їх травмування майном
ДЦ;
2.1.8. На вимогу адміністратора ДЦ надавати усі необхідні документи для оформлення (см. п.1.2.
Правил);
2.1.9. При зверненні за результатами лабораторних досліджень в обов'язковому порядку
пред'явити рахунок із зазначенням переліку досліджень, або документ що посвідчує особу (у разі
якщо оформлення здійснювалось з використанням документів/ або якщо рахунок втрачено);
2.1.10 Перед медичною
маніпуляцією, на вимогу працівника ДЦ, надати персоналу ДЦ
інформовану згоду на медичне втручання у письмовому вигляді;
2.1.11 Не входити до кабінету без запрошення медичної сестри або лікаря.
2.2. Пацієнтам заборонено:
2.2.1 Неввічливе чи зневажливе ставлення до медичного персоналу ДЦ. Виявляти будь-яку форму
агресії. Провокувати конфлікти з іншими пацієнтами або персоналом ДЦ. Влаштовувати скандали
або бійки, використовувати ненормативну лексику чи лайку. Порушувати громадський спокій,
вчиняти аморальні дії або заважати іншим пацієнтам та медичному персоналу;
2.2.2. Переривати прийом інших пацієнтів;
2.2.3. Рекламувати у будь-якій формі лікарські засоби, вироби медичного призначення або інші
товари, продавати їх або обмінюватися ними з іншими пацієнтами;
2.2.4. Курити, вживати тютюнові вироби, алкогольні напої, наркотичні засоби та психотропні
речовини у приміщеннях ДЦ та на його території;
2.2.5. Приходити у ДЦ під впливом алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин;
2.2.6. Приносити у ДЦ вогнепальну зброю, колючі та ріжучі предмети (демонструвати їх
персоналу, пацієнтам та відвідувачам), тютюнові вироби, алкогольні напої, наркотичні засоби,
психотропні речовини;
2.2.7. Приводити або приносити у відділення ДЦ тварин, птахів, рептилій та комах;
2.2.8. Здійснювати фото- та відео зйомку без попереднього погодження з адміністрацією ДЦ;
2.2.9. Перебувати на території ДЦ у брудному одязі, що може забруднити приладдя ДЦ або одяг
інших відвідувачів (за виключенням випадку, коли клієнт потребує надання екстреної медичної
допомоги);
2.2.10. Здійснювати несанкціонований доступ до приміщень, вступ до яких обмежений або
заборонений ( про що є відповідна наочна попереджувальна інформація/ або зазначено «службове
приміщення»);
2.2.11. Виносити за межі ДЦ будь-яке майно (у тому числі вироби медичного призначення), які
належать ДЦ;
2.2.12. Завдавати шкоду майну ДЦ або майну інших пацієнтів.

III. Відповідальність за порушення правил
3.1. Особи, які порушують правила перебування пацієнтів у ДЦ, несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
3.2. У випадку порушення цих правил пацієнту можуть відмовити у наданні медичної допомоги
(крім випадків невідкладної медичної допомоги), у т.ч. відмовити у обслуговуванні при
подальших зверненнях до закладу.
3.3. У випадку здійснення правопорушень фізичними особами (пацієнтами), які тягнуть за собою
настання адміністративної/ або кримінальної відповідальності, медичний персонал має право
викликати поліцію або охоронну службу.
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