ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Дирекції ПП «МеДіС»
від «18» вересня 2019р. №77-ОД
ПРАВИЛА ВИДАЧІ ГІСТОЛОГІЧНИХ/ЦИТОЛОГІЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ
1. Пацієнт (його законний представник) має право отримати гістологічні/цитологічні препарати
(скельця, парафінові блоки) (надалі – «Препарати»), що були виготовлені з біоматеріалу пацієнта і
були предметом дослідження в Діагностичному центрі ПП «МеДіС» (надалі - ДЦ Медіс) та
зберігаються в ДЦ Медіс протягом строків, встановлених п. 7 цих правил, для подачі на консультацію
(перегляд) в інші медичні заклади, в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними актами ДЦ
Медіс та цими Правилами.
2. Для отримання Препаратів пацієнт (його законний представник) зобов’язаний подати письмову
заяву встановленої форми і пред’явити працівнику ДЦ Медіс чинний документ, що засвідчує його
особу. Законний представник пацієнта, окрім посвідчення особи пред’являє відповідний чинний
документ (довіреність, рішення органу опіки і піклування, тощо) який підтверджує повноваження
законного представника пацієнта. При отриманні Препаратів пацієнт також заповнює розписку про
отримання встановленої форми та отримує пам’ятку щодо правил зберігання виданих йому Препаратів.
3. Для зручності пацієнта існує можливість подання попередньої заявки на видачу Препаратів шляхом
звернення на гарячу лінію ДЦ Медіс або надіслання листа на електронні адреси ДЦ Медіс:
info@medis.com.ua; reception@medis.com.ua; pathohistology@medis.com.ua. В попередній заявці має
бути вказано: П.І.Б. пацієнта, якому проводилося дослідження, дату дослідження і № дослідження, що
вказані на бланку з результатом. Попередня заявка не є підставою для видачі Препаратів і вимагає
письмового оформлення заяви пацієнта та розписки про отримання в порядку, передбаченому п. 2 цих
Правил, безпосередньо під час отримання Препаратів.
4. Термін видачі Препаратів становить 2 (два) робочих дні від дати подання заяви (або попередньої
заявки), які відраховуються з дня наступного за днем подачі заяви (попередньої заявки).
5. Пацієнт (його законний представник) зобов’язаний повернути Препарати в ДЦ Медіс в тому самому
вигляді і кількості, в яких вони були ним отримані, протягом 3-х (трьох) робочих днів після їх
перегляду (дослідження) в іншому медичному закладі, але в будь якому випадку не пізніше 30-ти
(тридцяти) календарних днів від дати їх отримання в ДЦ Медіс. При поверненні Препаратів
працівником ДЦ Медіс і пацієнтом (його законним представником) складається акт повернення
встановленої форми.
6. Пошкоджені, перероблені чи іншим чином змінені Препарати, за винятком тих по яких проводилося
ІГХ-дослідження в іншому медичному закладі, Препарати кількість яких не відповідає тій, що була
видана пацієнту, або такі, які повертаються пацієнтом з порушенням строків, передбачених п. 5 цих
Правил, в ДЦ Медіс прийматися не будуть, а відповідальність за їх подальше збереження чи
використання покладається виключно на пацієнта (його законного представника), що отримував
Препарати.
7. Препарати зберігаються в Діагностичному центрі ПП «МеДіС» протягом таких термінів:
7.1. Гістологічні препарати:
- постійно – злоякісні пухлини (новоутвори, онкопроцеси);
- 1 рік від дати проведення дослідження – неонкологічні випадки та доброякісні пухлини.
7.2. Цитологічні препарати:
- 1 рік від дати проведення дослідження.
8. Видача і повернення Препаратів проводиться виключно за адресою ДЦ Медіс: м. Львів, вул.
Некрасова, 35-В, відповідно до графіку (видача: пн. - пт. з 12.00 до 20.00, сб. з 10.00 до 13.00 /
повернення (прийом від пацієнта) пн. – пт. з 9.00 до 14.00).
З повагою,
Адміністрація ДЦ МеДіС

