
         тел: +38 067 689 88 33;  +38 066 689 88 33; +38 063 689 88 33  

            E-mail: vivereclinic@gmail.com  

                 www.vivereclinic.com

                                                  Обліково-звітна документація, згідно Положення 

                                                                                    про Медичний центр ТОВ  «Інститут Нейроімунології та Імунотерапії»,  

                                                                                  Затверджено Наказом ТОВ  «Інститут Нейроімунології та Імунотерапії»  

                                                                                                                                                                             від 16.01.2019р. №14 

Директору ТОВ «Інститут Нейроімунології та Імунотерапії» Стефанишину В.М.                                                                   

від____________________________________________ 

 (прізвище, ім’я та по-батькові пацієнта)    

                                                                              Паспорт: серія____ №________, виданий___________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

                                                                                           (місце проживання, контактний номер телефону) 

 

ПЕРВИННЕ ЗВЕРНЕННЯ ТА ЗГОДА НА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

      Звертаюсь до вас і прошу розглянути можливість розробки індивідуального плану діагностики та лікування, проведення 

медичного консультаційного обслуговування (вказати 

кому)__________________________________________________________________________ 

Документ (свідоцтво про народження, про шлюб), що підтверджує родинні зв’язки: 

Серія_______№_______________Виданий:___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Пацієнт (ка) проживає за адресою:__________________________________________________  

Особливі відмітки: _______________________________________________________________ 

1. Стан активності (лежачий, сам себе обслуговує, потребує сторонньої допомоги у більшості випадків, користується 

інвалідним візком)____________________________________________ 

З цією метою надаю такі копії документів:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Я повністю ознайомлений(а) із системою організації медичної допомоги пацієнтам медичного центру ТОВ   «Інститут 

Нейроімунології та Імунотерапії». Я не заперечую, щоб в інтересах обстеження і лікування пацієнта були задіяні інші 

компетентні медичні заклади. 

Підписуючи даний документ, я повністю згідний(а) зі всіма пунктами даного документа і даю добровільну згоду на 

медичне обслуговування і медичне втручання проведення консультацій, застосування методів діагностики, 

до__________________________________________________, __________року народження, свідоцтво про народження, шлюб: 

серія_______ № видане_______ ______________________________________, коли:___________, а також застосування 

комплексу медичних втручань, які будуть доповнювати і забезпечувати адекватний діагностичний процес. 

Тим не менше нижче, я вказую медичні втручання від яких я відмовляюсь при будь-яких обставинах, крім випадків 

попередження та усунення безпосередньої загрози для життя _____________________________________________________, 

_____________ року народження: 

__________________________________________________________________________________ 

Я знаю, що не існує абсолютно безпечних медичних втручань та будь-який медичний вплив на людину викликає відповідні 

реакції його організму, які іноді можуть бути атиповими та непередбачуваними. 

Я розумію, що медичні і немедичні спеціалісти медичного центру ТОВ  «Інститут Нейроімунології та Імунотерапії» 

докладають усіх зусиль для попередження загрози мого життя чи моєї дитини 

________________________________________________,_________________ року народження чи спричинення шкоди його 

(ЇЇ) здоров’ю під час консультацій, інструментального та лабораторного до обстеження. 

«____»______________20__р.      Підпис ____________         ______________________________ 

                                                                                                                                                            (П.І.Б.) 

(вкажіть прописом дату, коли ви підписали цей документ та поставили свій власний підпис) 

З Правилами перебування пацієнтів в медичному центрі ТОВ  «Інститут Нейроімунології та Імунотерапії» ознайомлений(а) 

та згоден(а). 

      «____»______________20__р.    Підпис ______________         _____________________________ 

                                                                                                                                                            (П.І.Б.) 

Нагадуємо, Ваше бажання пройти діагностику та лікування в  медичному центрі  ТОВ  «Інститут Нейроімунології та 

Імунотерапії» є Вашим виявом доброї волі. Тому ми сподіваємось на добропорядність та серйозність нашої подальшої 

співпраці. Інформація, яка буде отримана в результаті даного до обстеження, залишається конфіденційною і охоронятиметься 

згідно чинного законодавства. Оплата обстежень та консультацій здійснюється законним представником пацієнта чи 

самостійно на поточний розрахунковий рахунок підприємства чи вноситься готівкою в касу підприємства. 

«____»________________20__р.         Підпис ___________________              __________________________________ 

                                                                                                                                                            (П.І.Б.) 

Відмітка про отримання даного документа представником ТОВ «Інститут Нейроімунології та Імунотерапії»              

 «____»______20__р. ________________    __________________________     __________________________________ 

                                             (підпис)                                 (посада)                                                   (П.І.Б.) 

 

mailto:vivereclinic@gmail.com
http://www.vivereclinic.com/

