
Додаток № 2 до  
Договору  

№____ від «___» _____ 2022 р. 
про надання медичних послуг 

Пакет «Сімейний лікар» 
 

 
 

Об’єм медичних послуг  
за пакетом «Сімейний лікар»  

 
1. Сторони дійшли згоди, що у вартість 3400 грн медичних послуг за пакетом «Сімейний лікар» 

входять наступні послуги: 
1.1. Консультація сімейного лікар (первинна та повторна) або консультація дитячого лікаря - 

педіатра  – 4 шт. (протягом року) 
1.2. Консультація профільного спеціаліста  - 1 шт. (протягом року)  
1.3. Онлайн консультація (протягом року) – 2 шт. 
1.4. Лабораторні аналізи -  «Комплекс №70 "Сімейний лікар" (Загальний аналіз крові 

(ШОЕ); Глюкоза (сироватка); Холестерин; Аналіз сечі загальний (ЗАС) + мікроскопія 
осаду) | N, ( Код аналізу: K126) – (495) 

1.5. Оформлення та супроводження електронної документації (Лікарняний листок, 
електронний рецепт, сертифікати вакцинації, направлення на госпіталізацію та 
консультацію спеціаліста) – 4 шт. (протягом року)   

1.6. Оформлення декларації із сімейний лікарем НСЗУ (в системі Health24 та/або Helsi) – 
без оплати. 

 
2. За домовленістю сторін, Виконавець надає Замовнику наступні знижки на медичні та 

косметологічні послуги в медичному центрі Док Лайф: 
2.1. Косметологічні послуги - 20% 
2.2. Діагностичні послуги  (КТ та МРТ ) – 20% 
2.3. Лабораторні послуги – 10%  
2.4. Послуги денного стаціонару (палата) – 15 %  
2.5. Оформлення електронної документації – 200 грн. за 1 документ. Доступно в режимі 

24/7 без вихідних. 
 

3. Лікар загальної практики — сімейний лікар медичного ценру Док Лайф зобов’язаний: 
3.1. Надавати кваліфіковану, у тому числі невідкладну, медичну допомогу в обсязі 

кваліфікаційної характеристики лікаря зі спеціальності «Загальна практика — сімейна 

медицина» в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу та за місцем проживання 

пацієнтів.  

3.2. За необхідності забезпечувати консультування пацієнтів профільними лікарями-

спеціалістами та госпіталізацію хворих шляхом оформлення відповідного направлення. 

3.3. Проводити підготовку хворих до госпіталізації та забезпечувати обґрунтоване 

і своєчасне направлення їх на стаціонарне лікування.  

3.4. Використовувати в роботі сучасні методи профілактики, діагностики, лікування 

та реабілітації хворих при різних захворюваннях.  

3.5. Здійснювати профілактичну роботу, направлену на виявлення чинників ризику, ранніх 

і прихованих форм захворювань, запобігання розвитку захворювань, у тому числі методом 

вакцинації населення.  

Пакет послуг  
«Сімейний лікар» 



3.6. Проводити експертизу тимчасової непрацездатності пацієнтів, за наявності 

показань направляти їх до лікарської консультативної комісії.  

3.7. Забезпечувати консультування населення з медикосоціальних 

та медикопсихологічних питань, питань планування сім’ї, профілактики ВІЛ/СНІД, а також 

здорового способу життя.  

3.8. Організовувати надання медичної допомоги населенню в екстремальних 

ситуаціях. 

3.9. Проводити обов’язкові медичні огляди населення на туберкульоз, 

онкозахворювання, венеричні захворювання, педикульоз та коросту. 

 

 

  

 


