
ЗАТВЕРДЖУЮ

влртI
платних медичнпх послуг, що надаються

комунальним некомерцiйним пiдприсмством <<MicbKa полiклiнiка ЛЪ 25> XapKiBcbKoi MicbKoi ради
з 17 березня 2021 року

вiдповiдно до Закону УкраiЪи коснови законодавства УкраiЪи про охорону здоров'я>, Закону УкраТни кПро державнi
фiнансовi гарантii медичного обслуговування населення), керуючись постановою Кабiнету MiHicTpiB Укра't'ни вiл

l?.09.1996 р. JФ l138 кПро затвердження перелiку платних послуг, якi надаються в державних i комунальних закладах
охорони здоров'я та вищих медичних навч€цьних 3акладах), якi не входять до програми медичних гарантiй

код
послYги

лъ

зlп НайменуваrIня I_{irla. грrr

лАБорАторнI, дlАгностичнI тА косультАтивнI послуги
ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН, ЩО НАДАЮТЬСЯ БЕЗ НДПРДВЛЕIIНЯ ЛIКДРЯ;

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗОКРЕМА IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ, ЗД
ДОГОВОРАМИ IЗ СУБ,€КТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, СТРАХОВИМИ ОРГАНIЗДЦIЯМИ (В ТОМУ

числI з Фондом соцIАльного стрАхувАння укрАiни)
1. .Щiагностичнi послуги

Цифрова рентгенологiчна дiагностика
I l зображення на плiвцi 37,00

2 2
I]ифрова рентгенографiя органiв черевноТ лорожнини (оглядова) з Друком зображення на
термоплiвцi l40,00

J 3 ух з друком зображсння на термоплiвцi l 19,00

,l 4
I_{ифрова рентгенографiя перефiричних вiддilriв скелета та хреб.га (в 2-х проекlliях) з лруком
зображення на термопlriвui 2l7,00

5 5 м зображення на термоплiвцi 217,00
6 6 в грудноl l96.00
7 7 х залоз (у 2-х проекчiях) 125,00
8 8 ноi'порожнини 42,00

9 9
l-|ифрова реlrтгенографiя фуrlкчiоrrальних дослiджеtlь хр. бта в 3-х проекчiях (шийrrий,

lвцl 314,00

l0 l0 2,79,00

ll 11
Щифрова рептгенографiя грулного вiддiлу хребта (в 2-х проекчiях) з друком зображення на
термоплiвчi 2|7,00

l2 12
I-|ифрова рентгенографiя попереково-крижового вiддiлу хребта (в 2-х проекцiях) з друком

217,о0

lJ lз I {ифрова рентгенографiя
термоплlвцl

шийного вiддiлу хребта (в 2-х проекцiях) з лруком зображення на
2\7,00

1,1 1.1
I_{ифрова рентгенограф iя
термоплiвцi

гомiлковостопttого суглоба (в 2-х проекцiях) з лруком зображенпя на
217,00

l5 5
I_{ифрова рентгенографiя колiнного суглоба (в 2-х проекцiях) з друком зображення на
термоплiвцi 217,00

lб 16 iях) з друком зображення rra термоплiвчi 217,00
17 17 з лруком зображення на термоttлiвцi 2l7,00
l8 l8 клiях) з друком зображсння на термоплiвцi 217,00

l9 l9
I_[ифрова рентгенографiя променезап'ясткового суглоба (в 2-х проекцiях) з лруком зображення
на термоплiвцi 2|7,00

20 20 друком зображсння на термоплiвцi 2 l7.00
21 21 вцI 2l7.00
22 22 аження на термоп вцl 217,00
23 23 ком зображсння на термоплiвцi 96,00
21 24 ба 9,00
25 25 ження на термоплiвцi 9,00
26 26 моплlвцl 9,00
21 27 9.00
28 28 на термоплiвцi 19,00



Код
послуги

Ns
з/п Найменуваllня Ilirra, грlr

29 29
Ilифрова рентгенографiя
тсрмоплiвцi

органiВ черевноi порожнинИ (оглядова) без лруку зображення на
бз,00

30 30
42,00

Jl зl I{ифрова рентгенографiя rrерефiричних вiддilliв скеле,га та хр бта (в 2-х проекцiях) без друку
зображення на термоплiвui бз.00

32 з2 ження на термоплiвчi бз,00
Jз зз лядова) без друку на термоплiвцi 42,00
3,1 з4 проекцiях) l25,00
J5 з5 Рентгеtlоскопiя орга1.1iв грудноi порожнини 42,00

Jб зб
I_{ифрова рентгенографiя функцiональних дослiджснь хребта в 3-х проекцiях (шийний,

ображсння на термоплiвцi 84,00

31 з7
125,00

J8 38
I_{ифрова рентгенографiя грулного вiддiлу хрсбта (в 2-х проскцiях) без друку зображення на
термоплiвцi б3,00

J9 39
I|ифрова рентr,еноr,рафiя поllереково-крижовоl,о вiллiлу хребr.а (в 2-х гrроекцiях) без лруку
зображення на термогr'lriвцi бз,00

.10 40
I]ифрова рентгенографiя шийного вiддiлу хребта (в 2-х проекчiях) без лруку зображення на
термоплiвчi б3,00

11 4l I-{ифрова рентгенографiя гомiлковоСтопногО суглоба (в 2-х проекЦiях) без друку зображення
на термоплiвцi 63,00

12 42
I{ифрова рентгеноr.рафiя коrtiнного суглоба (в 2-х проекцiях) без лруку зображення на
термоплiвцi 63,00

13 4з
уку зображення на термоплiвцi бз,00

44 44 браження на термоплiвцi бз,00
15 45 цифрова рентгенографiя стегна (в 2-х проекrliях) без лочкч зобпажен R бз,00

46 46
IJифрова реttтгеltографiя променезап'ястко

бз,00

1,7 4,1 зображення на термоплiв1_1i 63,00
48 48 циФрова рентгенографiя плеча (в 2-х лроекчiях) без дDчкч зобпажеll бз,00
49 49

уку зображення на тсрмоплiвц 63,00
50 50 термоплi вцi 42,00
5l 5l ображення на термtоплiвцi 42.00
52 52 ння на термоплiвLti 42,00
53 53 лруку зображсння на термоплiвцi 42,00
5rl 54

42,00
55 55

42,00

56 l L.лектрокa tрдlограQlя
53,00

57 2 ар:riографiчних дослiлжень 25,00
58 J цеqUа-]lограQlя 44,00
59 4 афiяLJ lýK l рUсг 158,00
60 5

l04,00
бt 6 гgUвцJUl раQlя BcpxнlX кlнцlвок

Реовазографiя нижнiх кiнцiвок
84.00

62
,l

84,00
63 8

цUUJllлжtrння неспровокованих дихaцьних об'емiв та потокiв (ФЗ.Щ)

iB) 40,00

61 9
!ослiдження неспровокованих дихаJ,Iьних об'емiв та потокiв (ФЗ/{)

арських засобiв) 0,00

260 l0 Дослiдження неспровоковаIIих дихальних об'смiв та потокiв (ФЗ,Ц)

рських засобiв) 64.00

Ультразв) /кова
о5 l Цервiкоме трlя

78,00
бб 2. , Jtb l рilз}JукOве дослlджен ня Ma,t K

Ул ьтразвукове досл iджсн ня матк
93,00
88,00

61 3

68 4.
122,0о

69 5. J J l ь l PilJBy KUt c лосл |джен ня вну.грl lU Hlx opl.aнl в :

70 51 разtsукове дослtд)t(ення сечового MIxypa + залишкова ссча 69,00
1l 5.2.

69,00

1z 5 .3,
Ультразвукове дослiдження псредмiхуровоТ залози * сечовий Mixyp з визначенням залишковоТ
сечi 86,00

13 5.4.
7,7,00



Код
послуги

Jф

зlп Найменування I{iHa, грrl
14 5.5. за-[ози

86,00/5 5,6.

76 5.7.
97,00

77 5.8. инниv ?я]lл?
7l ,00

78 5.9.
77,00

79 5 0
ван ) lз0.00

l57,00
80 5 I

77,00
8l 5 2 J Jlb l P.rJbyKUбE лOUJllлжсння сеЛезtнки 77,00
82 5 3 j JlD t lrl 77,00
8J 5 4 HOl IIОРОЖНИНИ 86,00
81 5 5 J Jtbl l,iазвукOве дослlдження поверхневих структур: м'якi тканини 77.00
85 5 6 PdJB) lдження малого тазу 95,00
8б 5 7 , Jlb l ршьJ/

ультпазвч
l l,1ження черевн()l IIорожн ин и 122,00

87 5 8. кп 149.00

88 1 визначеtrllя загаль]
зб,00

89 2
49,00

90 J

9l 4
59,00

4,00
92 ) KOe(pllt|€HTa аl,ерогеннос гl (КА ) 4,00
93 6 ри глIцеридIв

36,00
91 7 Визначення Р-лiпо

Визначення ?ягя пLч95 8 6;
2з,00

96 9
27,00

х Qракцlй 66,00
91 l0 DпJначеllllя сеч()виIIи

визначення креатинiнч
Е}изначсння сечовоТ кислоти
визtlачення яrтипlrпптi o.o.i

40,00
98 ll

з9,00
99 l2
l00 lз 49,00

l0l 14
47,00

визначення активностi ,'r'rbnnrlro-
47,00

02 l5
03 lб в

47,00

0] l7 Визначе
47,00

05 l8 [] из
44,00

06 l9
45,00

L}изначення сiалових кислот

28,00
07 20

08 21
66,00

47,00
09 22

58,00
I0 2з Dи Jначсння L-peaк,l ивного Оlлка

визначення калiю
Визtlаченrlя HaTDiIo

визначення хпппилiп

29,00ll 24
l2 25

22,о0

lJ 26
22,00

14 27 l]}изначення к€цьцiю
2l ,00

l5 28
46,00

49,00lб 29 сфору 35.00
17 30 f'изначсння магнlю

Визначеrrlrя F{RsA о (
3 з,00l8 зl

ll9 з2
90,00

DиJпачtrння пLч ( геl|атитL )
Визначення ак.гивностi а.rанiн-амiнотрансферази 1аr,ТЦ np*;

)

методом Райтмана-Френ келя
8 1.00

l2о зз
32,00

12l з4
76,00

|22 з5 U

Лiпiдlrий комплекс (холестерин,в-лiпопротеiли, триглiцериди, ЛПВЩ, лпнщ, лпднщ, кА)
84,00

123 зб
21 1,00

l21 iH)

ова проба)
79,00

125 38
2l6,00l26 з9 rевмопроои (clалoBa кислота, серомукоlди. цеоvлоплазмiн- С-пеактивrrий бi l79,00

7, R
127 t Бактео

Jlvr trпr лuLJ

l28 2 ологlчIlе досл]
олоl,iчне Jtoc.ll

ологiчнс дослi результат)

l20.00

129 з
l42,00
69,00l ]0 4

lзl 5
l76,00

результат) 74,00

з,7



Код
послуги

Ns

зlл Найменування I_|iHa, грн

l32 6 рептокок iз зiву (позитивний результат) l36,00
l33 7 БактерiологiЧне дослiджеНня на наявнiСть грибiВ роду Кандiда (негативний результат) 70,00
134 8 БактерiологiЧне дослiджеНня на наявнiсть грибiв роду Кандiда (позитивний результат) l27,00

135 9
Бактерiологiчне дослiджсння повiтря в закритих примiщсннях (2 показники)
iнегативний резул ьтат) l03,00

l36 l0
Бактсрiологiчне доалiдження повiтря в закритих примiщеннях (2 показники)
(позитивний результат)

l 9l ,00

lJ7 l льн icTb (негати вни й рсзультат) l09,00
l38 2 HicTb (позитивн ий резул ьтат) l з3,00
l39 J Бактерiо:rогiчне дослi,'цження сечi на бак,r,ерiурiю (негативний результат) 82,00
40 4 БактсрiологiЧне досл iдження сечi на бактсрiурi ю (позитивни Й рсзул ьтат) l92,00
11 5 Бактерiологiчtlе дослiдженllя змивiв (позитивний результат) l54,00
42 6 Бактерiологi ч не дослiлжен ня зм ивi в (негати вний результат) 78,00
4J 7 ть (негативний результат) 90,00
41 8 (позитивний результат) 198,00
;l5 9 iT (негативний результат) 95,00
16 20 ивний результат) l59,00
17 21 Бактерiологiчнс дослiдження на визначення poтaBlpyolB, аденовlрусlв методом тсст-систем l2,00
48 22 Бактерiолог чне дослlдження на м копл€tзму (уреаплазму) (негативний результат) 7l .00
49 2з а мiкоплазму (уреаплазму) (позитивпий результат) l10,00
50 24

71 ,00
51 25 ококи (негативний рсзультат) 74,00
<,' 26 ий результат) 8з,00
53 2,7 а киlлковий лисбак,герiоз 268,00
5] 28 Бактерiологiчне дослiдження на сальмонели (позитивний результат) l68,00
55 29 альмонели (негативtlий результат) 48,00
56 30 Бактерiологi чне дослiджен н я мокро.гиння 24з,00
57 31 БактерiологiЧне дослiдження видi.rен ня дихаJI ьн их шляхiв (зiв, Hic) 225.00
58 з2 вуха 225.00

l59 J_,
Бактерiологiчне дослiдження видiлення з жittочих статевих органiв (уретри, пiхви,
цервiкального каналу) 225,00

lб0 34 Бактерiологiчне дослiджеttня видiлеttня з очей 225.00
lбl 35 iнфi кован их вiлкритих ран 225,00
l62 зб тиф 34,00
l63 37

резул ьтат) 66,00
l64 38 ний результат) l84.00
lб5 39 вно-патогсннi ентеробактерiТ l61,00

265 40
Бактерiологiчне дослiдження на streptococcuc В (s. agalactiae) iз переанмьноi областi
(негативний результат) 47,00

266 4l Бактерiо.rlогiчне дослiдження на streptococcuc В (s, agalactiae) iз переана-пьнот областi
(ltози,l,и вн и й резул ьта,г) l55,00

2.3. lмунологiчнi дослiдження
258 l Bi (з забором KpoBi з вени) 8з,00

259 2 ,Щослiдження.сироватки на наявнlсть неповних резус-анти.гilt за доlIомоI.ою реакцii
iтних (з забором KpoBi з вени)

1 l6,00

3. Консультативнi послчl и
lбб l Консультацiя лiкаря-хiрурга (першоТ квалiфiкачiйноТ категорiТ) 77,00
l68 2

ругоТ квалiфiкацiйlIоТ категорiТ) 59,00
l69 J Консу.lrьтацiя лiкаря-уролоl,а (без категорiI) 56,00
I70 4 Консультацiя лi каря-отолари нголога (першоI квал iф iKaui йноТ катсгорiТ) 62,00
17l 5 фiкацiйнот категорii) 85,00
|12 6 Консультацiя ;r oi ква.riфiкаl 1iйноТ категорii) 79,00
173 Консультацiя л ноi категорii) 78,00
175 t] а (без категорiТ) б7,00
|16 9 iйноi категорiТ) 75,00
177 l0 Консультачiя л i каря-тсрапсвта (першоi квал iф i кацi йноi' категорiI) 72,00
,l79 ll Консультацiя л каря-офтальмолога (вищоi квалiфiкачiйноТ категорiТ) 8l,00
I80 12 КонсультаlliЯ лiкаря-карлiолога (вищо]' кваriфiкацiйноi' категорii') 78.00
l8l lз га (без катсгорii) 70,00



Код
послуги

Ns

з/п
Найменування I_|iHa, грн

263 l4
Консультацiя лiкаря-гастроентсрога (вищоТ квалiфiкацiйноТ категорiТ,
кандидат медичних наук) 80,00

261 l5 Консультаtli я л iкаря-енлокри нолога (вищоi кваliфiкацiйноi категорii) бз,00
l82 16 Консультацiя лiкаря-сндокринолога (псршоi квалiфiкачiйноi категорii) 58,00
l83 17 Коlrсультацiя лiкаря-iнфекчiонiста (вищоТ квалiфiкачiйноТ категорii) 68,00

184 18 Консультацiя лiкаря-дерматовеяеролога (вищоi ква,,riфiкацiйноТ категорii) 63,00

l85 19 Консультацiя лiкаря-дерматовенеролога (лругоТ квалiфiкацiйноТ катсгорii) 53,00

КОРЕКЦIЯ ЗОРУ ЗЛ ДОПОМОГОЮ ОКУЛЯРIВ
l86 l Корекчiя зору за допомоl,ою окулярiв 64,00

оЗДоРоВЧий млслж, гlмнАстикА з мЕтою проФlлдктики здхворювднь r,л
змlцнЕння здоров,я дорослого нлсЕлЕння

187 l Масаж шиi 42,00

188 2
Масаж тzIзостегнового суглоба (верхньоi третини стегна, дiлянки тазостегItового суглоба та
сiдничноТдiлянки тiсi ж сторони) 50,00

l89 3 Масаж ступнi та гомiлки 42,00

l90 4
Масаж спини (вiл VII шийного до I поперекового хребця та вiд лiвоi до правоТ серелньоТ
аксилярlIоi лiнiТ) 5з,00

l9l 5
Масаж попереково-крижовоТ дiлянки (вiд I попсрскового хрсбця до нижнiх
сiдничних схилiв) 45,00

|92 6
Масаж дiлянки хребта (задньоi поверхнi шиi, спини та попере ово-крижовоТдiлянки вiд лiвоi
ло правоТ задньоТ аксилярноТ лiнiТ) 69,00

l93 7
Масаж плечового суглоба (верхньоi третини плеча, дiлянки плечового суглоба та
надплiччя TicT ж стороuи) 42.00

l9,1 ll
Масаж нижньоТ кiнцiвки та попереку (дiлянки ступнi, гомiлки, стегна, сiдничноТ та

61,00

l95 9
масаж обличчя (лобовоi, навколовуluковоi, навколоочнот дiлянок, середньот та нижньот
ще.llеп и )

45,00

l96 10
масаж лiктьового суглоба (верхньот третини перелплiччя дiляttки лiктьового суглоба та
нижltьоТ третини плеча) 42,00

l91 l1
масаж променево-зап'ястног<l суглоба (проксимального вiддiлу кистi, дiлянки промснево-
зап'ястного суглоба та передплiччя) 42,00

198 12 Масаж м'язiв передньоТ черевноl порожнини 45,00
l99 lз Мlасаж кистi i передплiччя 42.00
200 l4 Масаж н ижньоТ Ki Hrli вки 5з,00

201 15
масаж колiнного суглоба (верхньоi третини гомiлки, дiлянк колiнного суглоба та нижньоi
третини стегна) 42,00

202 lб
Масаж дiлянки грулноi клiтини (дiлянки передньоТ поверхнi грулноi клiтини вiд переднiх
кордонiв надплiччя до реберних дуг та дiлянок спини вiд VII шийного до I поперекового
хребця)

69,00

203 17
МаСаЖ ГОМiлково-стопного суглоба (проксимального вiддiлу ступнi, дiлянки та ltижньоТ
третини гомiлки) 42.00

20,1 l8 Масаж KoMipueBoT дiлянки (задньот поверхнi шиI, спини до рiвня IV грулного хребuя,
и до II рсбра)

50,00

205 l9 Масаж всрхньоТ KiH цiвки 50,00
206 20 лiччя та дiляttки лопатки) 58,00
20,7 21 егментарниЙ масаж шийнО-грудного вiддilrу хребта 77,00
208 22 ки 53,00

209 2з
МасаЖ спини та поперскУ (вiл VII шийногО хребцЯ до крижовоi ДiлянкИ вiд лiвоj до правоi

61 ,00

2l0 24
МаСаЖ tlИЙНО-r'рУлного вi/{дiлу хребта (дiлянки задньоТ поверхнi шиТ та дiлянки спини ло I

алн ьоТ аксилярноТ лiнii) бl,00

21| 25 Масаж голови (лобно-скроневоТ,га потилично-тiм'яноi дiлянок) 42.00
2l2 26 гiмнас,гика (iнливiдуа.льне заняття в спортивному за,тi ) 4,1,00
2lз 27 ) 60,00

мЕдичнА допоN.lогА хворим удомА,
ЗОКРЕМА IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ (ДIАГНОСТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ,

процЕдури, мАнIпуляцli, консультувАння, догляд)
2l1 1 i перев'язувальних MaTepia,,IiB) з6,00
2l5 2 Забiр мазкiв з носу та зеву удома 55,00
2lб J Проведення електрокардiограми удома 54,00
2|1 1 3абiр KpoBi удома (з периферичноТ вени) 43,00



Код
послуги

Ns

зlп наймеllчваrlня I_{iHa, грн

218 5 r'ну,I,рlшньовенна lH €кцlя удома з8.00
219 6

29,00
220

,7

29,00
239 8 )у оi категорiТ) удома |24,о0
24l 9 кацi йrlоТ категорiТ) удома 109,00
242 0 96,00
243 l

фiкацiйноТ категорiТ) удома 1 16,00
244 2 Консультацiя л цiйноТ категорiТ) удома 4з,00
245 _.)

25,00
246 Консультацiя л,

консчльтаlliя п
зз,00
0l ,00

241 5

248 6 консультаltlя лl категорiТ) улома 2з,00
249 1 Консультацiя лi цi йноТ категорiТ) удома l5.00
25l l8 кацi йrrоТ категорii) удома 4l,00.'()

9 l1iй ноТ каr,егорii) y.rtoMa 33,00
25J 20 а 07,00

26l
2|

Консультацiя лi каря-гастроентсролога (вищоТ квалi фiкачiйноi катсгорiТ,
кандидат медичних наук) удома l29,00

262 22 йноi категорii) удома l24.00
25,1 23

) удома 107,00
255 24

piT) улома l4з,00
256 25 кацiйноТ категорiТ) улома 141,00
257 26

104,00

22l l ед ol ловlлки 20,00),r,| 2
33,00

МЕДИЧНI ОГЛЯДИ

l

Jоов,язковий профlлактичний медичний огляд працiвникiв окремих професiй, виробництв i
lрганiзацiй, дiяльнiсть яких пов'язана з обслуговуванням населення i може лризвести до

iд2З.07.2002 }ф 2S0)

lоширення iнфекltiйних хвороб

223 1.1

)бов'язковий профiлакти чrt и й меди чl t ий огляд
lерматовенеролог. л i кар-терапевт, дослiджеtt ня
lослiдження на гельмillтози)

осiб лекретоваtrих груп населення (лiкар-
KpoBi на сифiлiс, мазки IIа гонорею, l30,00

221 12
обов'язковиЙ профiлактичНий медичниЙ огляд осiб декретоваIlих груп населення (лiкар-
дерматовеrrеРолог, лiкар-терапевт, лiкар-отолариIlголог, дослi ження KpoBi на сифiлiс, мазки
на гонорею, дослiдження на гельмiнтози)

147,00

,)< 13
обов'язковий лрофiлактичний медичяий оl..lrяд осiб лекретованих груп населення (лiкар-
дерматовенеро.ltог, .ltiкар-терапевт, лlкар-отоларингоJlог, лiкар-стоматолог-терапевт!
дослiдження kpoBi на сифiлiс, мазки на гонорею. дослiдження на гельмiнтози)

l84,00

226 14
Uоов'язковий профiлактичний медичний огляд осiб декретованих груп населення (лiкар-
церматовенеролог, лiкар-терапевт! дослiдження kpoBi на сифiлiс_ млки н2 гонппеиr\ 88.00

229 l5
\JooB язковиИ профlлактичНий медичниЙ огляд осiб декретованих груп населення (лiкар-
дерматовенеролог, лiкар-тералсвт, лiкар-отоларинголог, дослiдження KpoBi на сифiлiс, мазки
на гонорею)

l05,00

230 lб
UOов'язковий профiлактичний медичний огляд осiб декретованих груп населення (лiкар-
дерматовенеролог, лiкар-терапевт, лlкар-отоларинголог, лiкар-стоматолог-терапевт,

онорею)
14з,00

227 2 lчlсдичнии огляд для отримання посвiдчсння водiя тоанс собi 129,00

228 J МедичниЙ огляд для отримання дозволу на право отримання та носiння зброТ громалянами l03,00
Aпuttllvltli, UБС l'ЕЖЕння ТА ЛIкУВАння хВоРих, ЗАРАжЕних хВоРоБАйи, ЩоПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ шляхом, А тАкож хворих нд ллкоголIзм t ндркомднlю

I

l
flгlUHlMHc оостеженнЯ та лlкуваIIнЯ хвориХ на а-гlкоголiзм (з урахуванням видаткiв на лiкарськ
засоби) по рiзним BapiaHTaM лiкування:

23l 1.1 запоIо (J години) lзI1,00
232 |2

856,00
233 lз

1 599,00
287,00

231 1.4

2
лrluпlмн€ оuстеження та лlкування хворих на а_цкоголiзм (без урахування видаткiв на

14

ВИДАЧА КОПIi



Код
послYги

Jф
зlп

Наймеttуваltня I-|iHa, грн

2J5 2l Виведення iз запою (3 години) 862,00

236 22 Купiрування абстиttеttтного сиllдрому (2 годиrrи) 575,00

231 2.з Специфiчне лiкування (4 l,олини) 1 150,00

238 24 Рацiона,rьна терапiя (l голина) 287,00

мЕдичниЙ огляд прАцIвникIв пЕвних кАтЕгорlЙ, зАЙнятих нА вАжких роБотАх,
РОБОТАХ IЗ ШКIДЛИВИМИ ЧИ НЕБЕЗПЕЧНИМИ УМОВАМИ ПРЛЦI

(наказ MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiл 21.05.2007 }l!246)

I Лi кар-терапсвт 26,00

2 Лiкар-хiрург 19,00

J лi као- н евоопатолог 2з,00

4 Лi кар-отоларинголог 6,00

5 Лiкао-офта.лtьмолог 8,00

6 Лiкар-дерматовенеролог 4,00

7 Лiкар-уролог 0,00

tt лiкар-iнфекцiонiст 30.00

9 ]агальний ана,чiз KDoBi 47,00

l0 Jагальний аналiз сечi 45.00

ll Цукор в KpoBi lз,00
l2 Оглял гiнекологом 26,00

13 Електрокардiограма 53,00

14 Функцiя зовнiшнього дихаIItlя 40,00

l5 Рентгенографiя органiв грудноi клiтки (без лруку на термоплiвrцi) 42,00

Примiтка:
BapTicTb на оздоровчий масаж, гiмtlастику з метою профiлак ики захворtован ь та змiцнеltlrя здоров'я дорослого }Iаселення

включас П.ЩВ.

Головний бухга-птер

зас,гчrtник головн

Н.Л. Соколовська

К.М. XaipoBa

l) \c-l \о+1 аЛiilСhКА l;
Ё i полпiiiiн-iй лъ zs, l Ё
Ll каря з сl(оноi\ll(lних

{КрдlЁ#


