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ЛЛБОРЛТОРНI, ДIАГНОСТИЧШ ТД КОСУЛЬТАТИВНI ПОСЛУГИ
ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН, ЩО НАДАЮТЬСЯ БЕЗ НАПРЛВЛЕННЯ ЛIКАРЯ

1. .Щiагностичнi послуги

Щифрова рентгенологiчна дiагностика
l l I_{ифрова флюорограма без друку зображення на плiвцi 30,00

) 2 Щифрова рентгенографiя органiв черевноТ порожнини (оглядова) з друком зображення на

термоплiвцi |2,7,00

3 з I_{ифрова рентгенографiя колоносових пазух з друком зображення на термоплiвцi l l1,00

4 4
I_{ифрова рентгенографiя перефiричних вiддiлiв скелета та хребта (в 2-х проекцiях) з друком
зображення на термоплiвцi 204,00

5 5 I_{ифрова рентгенографiя черепа (в 2-х проекцiях) з друком зображення на термоплiвцt 204,00
6 6 ЦиФрова рентгенографlя органlв грудноl порожнини (оглядова) з друком на термоплlвц1 l88,00

7
,7

I_{ифрова рентгенiвська мамографtя 2-х молочних залоз (у 2-х проекцiях) 101,00

8 8 Рентгеноскопiя органiв грудноТ порожнини 34,00

9 9
IJифрова рентгенографiя функцiон€цьних дослiджень хребта в 3-х проекцiях (шийний,
попереково-крижовий) з друком зображення на термоплiвцi 298,00

10 l0 I_{ифрова гiстерсальпiнгографiя з друком на термоплiвцi 254,00

11 l1
I_{ифрова рентгенографiя грудного вiддiлу хребта (в 2-х проекцiях) з друком зображення на
термоплiвцi 204,00

|2 l2 I_{ифрова рентгенографiя попереково-крижового вiддiлу хребта (в 2-х проекцiях) з друком
зображення на термоплiвцi 204,00

13 13
I]ифрова рентгенографiя шийного вiддiлу хребта (в 2-х проекчiях) з друком зображення на

термоплiвцi 204,00

l1 |4
I_{ифрова рентгенографiя гомiлковостопного суглоба (в 2-х проекцiях) з друком зображення на

термоплiвцi 204,00

15 l5
I-{ифрова рентгенографiя колiнного суглоба (в 2-х проекчiях) з друком зображення на
термоплiвцi 204,00

lб 16 I_{ифрова рентгенографiя стопи (в 2-х проекцiях) з друком зображення на термоплiвцi 204,00

|7 1,7 I{ифрова рентгенографiя гомiлки (в 2-х проекцiях) з друком зображення на термоплiвцi 204,00

l8 l8 I]ифрова рентгенографiя стегна (в 2-х проекцiях) з друком зображення на термоплiвцi 204,00

19 19
I-{ифрова рентгенографiя променезап'ясткового суглоба (в 2-х проекчiях) з друком зображення
на термоплiвцi 204,00

20 20 Щифрова рентгенографiя передплiччя (в 2-х проекчiях) з друком зображення на термоплiвцi 204,00

2l 21 I_{ифрова рентгенографiя плеча (в 2-х проекцiях) з друком зображення на термоплiвцi 204,00

22 22 I_{ифрова рентгенографiя стопи (в 2-х проекцiях) з друком зображення на термоплiвцi 204,00
23 2з I_{ифрова рентгенографiя KicToK таза з друком зображення на термоплiвцi 88,00
21 24 I_{ифрова рентгенографiя плечового суглоба з друком зображення на термоплiвцi 1 1,00

25 25 I]ифрова рентгенографiя кистей з друком зображення на термоплiвцi 11.00

26 26 I_{ифрова рентгенографiя стоп з друком зображення на термоплiвцi 11,00
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27 2,7 I]ифрова рентгенографiя ключицi з друком зображення на термоплiвцi l l1,00
28 28 I_I.ифрова рентгенографiя KicToK носа з друком зображення на термоплiвцi l l 1.00

29 29 Щифрова рентгенографiя органiв черевноi порожнини (оглядова) без лруку зображення на
термоплiвцi 51,00

30 з0 IJифрова рентгенографiя колоносових пазух без лруку зображення на термоплiвцi 34,00

31 зl L{ифрова рентгенографiя перефiричних вiддiлiв скелета та хребта (в 2-х проекцiях) без друку
зображення на термоплiвцi

51,00

32 з2 IJифрова рентгенографiя черепа (в 2-х проекцiях) без друку зображення на термоплiвцi 51,00

33 JJ t{ифрова рентгенографiя органiв грудноi порожнини (оглядова) без лруку на термоплiвцi 34,00

34 з4 Щифрова рентгенiвська мамографiя 2-х молочних залоз (у 2-х проекцiях) 101,00

35 35 Рентгеноскопiя органiв грудноТ порожнини з4,00

зб зб Щифрова рентгенографiя функцiонtlпьних дослiджень хребта в 3-х проекцiях (шийний,
попереково-крижовий) без друку зображення на термоплiвцi 67,00

3,7 зl I_{ифрова гiстерсальпiнгографiя без друку на термоплiвцi l01,00

38 38
I]ифрова рентгенографiя грулного вiддiлу хребта (в 2-х проекцiях) без друку зображення на
термоплiвцi 5 1,00

39 з9 Щифрова рентгенографiя попереково-крижового вiдлiлу хребта (в 2-х проекчiях) без друку
зображення на термоплiвцi 51,00

40 40 Щифрова рентгенографiя шийного вiддiлу хребта (в 2-х проекчiях) без друку зображення на
термоплiвцi 5 1,00

4l 41
I]ифрова рентгенографiя гомiлковостопного суглоба (в 2-х проекцiях) без друку зображення на
термоплiвцi 5 1,00

42 42
I-{ифрова рентгенографiя колiнного суглоба (в 2-х проекчiях) без друку зображення на
термоплiвцi 51,00

43 4з I_{ифрова рентгенографiя стопи (в 2-х проекцiях) без друку зображення на термоплiвцi 5 1,00

44 44 I]ифрова рентгенографiя гомiлки (в 2-х проекцiях) без друку зображення на термоплiвцi 51,00
45 45 Цифрова рентгенографiя стегна (в 2-х проекцiях) без друку зображення на термоплiвцi 5 1,00

46 46
I-{ифРОва рентгенографiя променезап'ясткового суглоба (в 2-х проекчiях) без друку зображення
на термоплiвцi 5 1,00

47 4,7 I-{ифрова рентгенографiя перелплiччя (в 2-х проекцiях) без лруку зображення на термоплiвцi 5 1,00

48 48 Цифровq рентгенографiя плеча (в 2-х проекчiях) без друку зображення на термопл вцi 51,00

49 49 I]ифрова рентгенографiя стопи (в 2-х проекцiях) без друку зображення на термопл вцl 51,00

50 50 I]ифрова рентгенографiя KicToK таза без друку зображення на термоплiвцi 34,00
51 51 L{фрова рентгенографiя плечового суглоба без лруку зображення на термоплiвцi з4,00
52 52 I-{ифрова рентгенографiя кистей без друку зображення на термоплiвцi 34,00
53 53 I_\ифрова рентгенографiя стоп без друку зображення на термоплiвцi з4,00
54 54 Цифрова рентгенографiя ключицi без лруку зображення на термоплiвцi 34,00
55 55 I]ифрова рентгенографiя KicToK носа без друку зображення на термоплiвцi з4,00

Функцiональна дiагностика
56 1 Елекгрокардiографiя 44,00
57 2 Розшифровка, опис та iнтерпретацiя даних електрокардiографiчних дослiджень 21,00
58 J Ехоенцефалографiя з7,00
59 4 Електроенчефалографiя 13з,00
б0 5 Реоенчефалографiя 87,00
61 6 Реовазографiя BepxHix кiнцiвок 71,00
62 7 Реовазографiя нижнiх кiнцiвок 71,00

63 8
Дослiдження неспровокованих дихzшьних об'емiв та потокiв (ФЗД)
(без застосування лiкарських засобiв)

20,00

64 9 Дослiдження неспровокованих дихzu]ьних об'смiв та потокiв (ФЗД)
(iз застосуванням лiкарських засобiв) 41,00

Ультразвукова дiагностика
65 l I_{ервiкометрiя 63,00
66 2. Ультразвукове дослiдження матки та придаткiв трансвагiнальне 76,00
67 J. Ультразвукове дослiдження матки та придаткiв трансабдомiншtьне 71,00
68 4. Ультразвукове дослiдження плоду при вагiтностi 97,00
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69 5. Ультразвукове дослiдження внутрiшнiх органiв:

70 5.1 Ультразвукове дослiдження сечового Mixypa + зzLпишкова сеча 60,00
,ll 5,2. Ультразвукове дослiдження сечового Mixypa 60,00

,72 5] Ультразвукове дослiдження передмiхуровоТ заJlози + сечовий Mixyp з визнаIIенцям залишковоТ

оечi
75,00

73 5,4. Ультразвукове дослiдження нирок + нз4цхрNххlв 67,00

74 5.5. Ультразвукове дослiдження шитOвиднOТ залози 75,00

i5 5.6. Ультразвукове дослiдження грудних залоз 78,00

76 5.,7. Ультразвукове дослiдження лiмфатичних вузлiв (одна група) 56,00
,77 5.8. Ультразвукове дослiдження слинних зчLпоз 67,00

78 5.9. Ультразвукове дослiдження сердця (ЕХО-КГ с кольоровим кар]цр9ранххЦ 11з,00

79 5 0 Ультразвукове дослiдження судин голови та шиI 1з6,00

80 5 l Ультразвукове дослiдження: печiнка + жовчний Mixyp 67,00

81 5 2 Ультразвукове дослiдження селезiнки 67,00

82 5 J Ультразвукове дослiдження пiдшлунковоТ залози 67.00

83 5 4 Ультразвукове дослiдження плевр€шьноТ порожнини 75,00

84 5 5 Ультразвукове дослiдження поверхневих структур: м'якi тканини 67,00

85 5 6. Ультразвукове дослiдження мzшого тазу 83,00

86 5 1 Ультразвукове дослiдження черевноТ порожнини l06,00

87 5 8 Ультразвукове дослiдження черевноТ порожнини + нирки 130,00

2. Лабораторнi послуги
Бiохiмiчнi дослiдження

88 1 Визначення загального холестерину 29,00

89 2 Визначення лiпопроте'tдiв високоТ щiльностi (ЛПВЩ) 41,00

90 J Визначення пiпопроте'lдiв низькоТ щiльностi (ЛПНЩ) 5 1,00

91 4 Визначення лiпопротеiлiв дуже низькоТ шiльностi(ЛПДНЩ) з,00

92 5 Визначення коефiцiснта атерогенностi (КА) 3,00

93 6 Визначення триглiцеридiв 28,00

94
,7 Визначення В-лiпопротеiдiв 18,00

95 8 визначення загального бiлка 21,00

96 9 Визначення бiлкових фракцiй 54,00

97 0 визначення сечовини з 1,00

98 1 Визначення креатинiну 30,00

99 2 визначення сечовоiкислоти 44.00

100 з Визначення акгивностi аланiнамiнотрансферази (АлТ) 42,00

101 4 визначення активност аспартатамiнотрансферази (АсТ) 42,00

l02 5 визначення активност лужноТ фосфатази 42,00

103 6 Визначення активностi гама-глутамiлтрансферази (ГГТ) 42,00

104
,7 Визначення активностi альфа-амiлази з6,00

105 8 |Визначення церулоплазмiну з6,00

l06 9 lпроведення тимоловот проби 26,00

107 20 |Визначення бiлiрубiну (загального, прямого та непрямого) 64,00

108 2| визначення сiалових кислот 38,00

109 22 Визначення серомукоiдiв 49,00

110 2з Визначення С-реактивного бiлка 23,00

111 24 визначення калiю 17,00

||2 25 lВизначення натрiю l7,00

llз 26 lвизначення хлоридiв l7.00

lt4 2'7 |Визначення кальцiю 30,00

115 28 визначення залiза з9,00

116 29 Визначення неорганiчного фосфору 26,00

ll7 30 визначення магнiю 28,00

118 3I |Визначення HBsAg ( гепатит В) 79,00

119 з2 Визначення НСV ( гепатит с ) 76,00

l20 JJ 26,00
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12l з4
68,00

|22 з5 Визначення антистрептолiзину О 77,00
|23 зб IIiпiдниЙ комплекС (холестериН,O-лiпопротеiли, триглiцериди, лпвщ, лпнщ, лпднщ, кА) 173,00
124 эl

61,00
125 з8 Печiнковi проби (АсТ, АлТ, лужна фосфатаза, ГГТ, тимолов.а проОg 194,00
l26 з9 Ревмопроби (сiалова кислота, серомукоiди, церулоплазмiн, С-реактивний бiлок) l46,00

Бактерiологiчнi дослiдження
127 l Бактерiологiчне дослiдження на стафiлокок (зiв, Hic) (негативний результат) 94,00
128 2 Бактерiологiчне дослiдження на стафiлокок (зiв, Hic) (позитивний результат) 102,00
l29 J Бактерiологiчне дослiдження на шигели та са,тьмонели (негативний результат) 43,00
l30 4 Бактерiологiчне дослiдження на шигели та сальмонели (позитивний резульrа9 1 13,00
131 5 Бактерiологiчне дослiдження на стрептокок iз з ву (негативний результат) 54,00
|32 6 Бактерiологiчне дослiдження на стрептокок iз з ву (позитивний результат) 95,00
133 7 Бактерiологiчне дослiдження на наявнiсть грибiв роду Кандiда (негативний результат) 54,00
134 8 Бакгерiологiчне дослiдження на наявнiсть грибiв родукандiда (позитивний результат) 95,00

135 9
Бактерiологiчне дослiдження повiтря в закритих примiщеннях Р показники;
(негативний результат) 75,00

l36 l0
Бактерiологiчне дослiдження повiтря в закритих примiщеннях (2 показники)
(позитивний результат)

1з6,00

137 l Бактерiологiчне дослiдження матерiала на стерильнiсть (негативний результат) 75,00
l38 2 Бактерiологiчне дослiдження матерiала на стерильнiсть (позитивний результатJ 92,00
139 J Бактерiологiчне дослiдження сеч на бакгерiурiю (негативний результат) 57,00
140 4 Бактерiологiчне дослiдження сеч на бактерiурiю (цозитивний результат) l42,00
|4l 5 Бактерiологiчне дослiдження змивiв (позитивний результат) 100,00
l42 6 Бактерiологiчне дослiдження змивiв (негативний результат) 55,00
143

,7
Бактерiологiчне дослiдження kpoBi на стерильнiсть (негативний результат) 56,00

l44 8 Бактерiологiчне дослiдження kpoBi на стерильнiсть (позитивний р..упurф lзз,00
145 9 Бактерiологiчне дослiдження на коринебактерiТ (негативний р.зуп"rur) 64,00
l46 20 Бактерiологiчне дослiдження на коринебактерii (позитивний р"зуr"rurl 95,00
l4,| 2| Бактерiологiчне дослiдження на визначення poTaBipyciB, аденовiрусiв методом тест-систем 9,00
148 22 Бакгерiологiчне дослiдження на мiкоплазму (уреаплазму) (негативний резуп""а"J 57,00
l49 2з Бактерiологiчне дослiдження на мiкоплазму (уреаплазму) (позитивний р"rуr,"rаr) 80,00
150 24 Бактерiологiчне дослiдження на трихомонаду 57,00
l51 25 Бакгерiологiчне дослiдження kpoBi на гонококи (негативний результат) 57,00
l52 26 Бактерiологiчне дослiдження KpoBi на гонококи (позитивний результф 58,00
153 2,7 Бактерiологi.Iне дослiдження на кишковий дисбактерiоз 151,00
15,1 28 Бактерiологiчне дослiдження на сальмонели (позитивний результаф 1 l2,00
155 29 Баюерiологiчне дослiдження на сальмонели (негативний результат) 30,00
156 з0 Бактерiологiчне дослiдження мокротиння l5 1,00
157 31 Бактерiологiчне дослiдження видiлення дихальних шляхiв (зiв, Hic) l57,00
158 з2 Бактерiологiчне дослiдження видiлення з в}ха 157,00

l59 55
Бактерiологiчне дослiдження видiлення з жiночих статевих органiв (уретри, ,t-"ц
цервiкального каналу) l57,00

160 з4 Бактерiологiчн9 дослiдження видiлення з очей 157,00
1б1 з5 Бактерiологiчне дослiдження видiлення з iнфiкованих вiдкритих ран l57,00
l62 зб Серологiчне дослiдження KpoBi на черевний тиф 25,00
163 з7 Бактерiологiчне дослiдження гемокультури (негативний результат) 2,7,00
l64 38 Бактерiологiчне дослiдження гемокультури (позитивний р.зуп"rй1 106,00
165 з9 Бактерiологiчне дослiдження випорожнень на умовно-патогеннi е"rероба*rерiт 1 12,00

3. Коrrсультативнi послуги
16б l Консультацiя лiкаря-хiрурга (першоТ квалiфiкацiйноТ категорir) 62,00
l67 2 консультацiя лiкаря-ортопеда-травматолога (вищоI квалiфiкацiйнот категорii) 54,00
168 J КонсультаЦiя лiкаря-оРтопеда-траВматолога (другоi квалiфiкачiйноТ категорii) 48,00
169 4 Консультацiя лiкаря-уролога (без категорii) 4б,00
l70 5 Консультацiя лiкаря-отоларинголога (першоТ квалiфiкацiйноТ категорii) 50,00



Код
посJryги

J\ъ

з/п Найменування Щiна, грн

1,7l 6 консультацiя лiкаря-акушера-гiнеколога (вищоi квалiфiкацiйнот категорii) 71,00
172

,7 консультацiя лiкаря-акушера-гiнеколога (першоi квалiфiкацiйнот категорii) бб,00
l73 8 Консультацiя л каря-невропатолога (вищоТ квалiфiкацiйноТ категорii) б3,00

|74 9 Консультацiя л каря-невропатолога (другоТ квалiфiкацiйноТ категорii) 5б,00

1,75 l0 Консультацiя л каря-невропатолога (без категорii) 54,00

l76 l1 Консультацiя л каря-терапевта (вищоТ квалiфiкачiйноТ категорii) б0,00

l7,7 l2 Консультацiя л каря-терапевта (першоТ квалiфiкачiйноТ категорii) 58,00

178 lз Консультацiя л каря-терапевта (лругоТ квалiфiкацiйноТ категорiТ) 55,00

1,79 l4 Консультацiя л каря-офтальмолога (вищоТ квалiфiкацiйноТ категорii) 65,00

180 5 Консультацiя л каря-кардiолога (вищот квалiфiкацiйноi категорii) 63,00

l81 6 Консультацiя л каря_ревматолога (без категорii) 56,00

l82 7 Консультацiя л каря-ендокринолога (першоi квалiфiкацiйноi категорii) 4,7,00

183 8 Консультацiя л каря-iнфекцiонiста (вищоТ квалiфiкацiйноТ категорii) 55,00

184 9 Консультацiя л каря-дерматовенеролога (вищоi квалiфiкацiйнот категорii) 52,00

l85 20 Консультацiя лiкаря-дерматовенеролога (другоТ квалiфiкацiйноТ категорii) 45,00

КОРЕКЦIЯ ЗОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОКУЛЯРIВ
186 1 Корекцiя зору за допомогою окулярiв 52,00

оЗдоровчиЙ мАсАж, гIмнАстикА з мЕтою проФlлдктики здхворювднь тд
ЗМIЦНЕННЯ ЗДОРОВ,Я ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ

187 1 Масаж шиТ з4,00

l88 2
Масаж тазостегнового суглоба (верхньоТ третини стегна, дiлянки тазостегнового суглоба та
сiдничноТ дiлянки тiеi ж сторони)

40,00

l89 3 Масаж ступнi та гомiлки 34,00

190 4
Масаж спини (вiл VII шийного до I поперекового хребця та вiд лiвоТ до правоТ середньоТ
аксилярноТ лiнii) 43,00

19l 5 Масаж попереково-крижовоiдiлянки (вiд I поперекового хребця до нижнiх сiдничних схилiв) 36,00

l92 6
Масаж дiлянки хребта (задньоi поверхнi шиТ, спини та попереково-крижовоТ дiлянки вiд лiвоТ
до правоТ задньоТ аксилярноТ лiнii) 55,00

193
,7 Масаж плечового суглоба (верхньоТ третини плеча, дiлянки плечового суглоба та надплiччя

тiсI ж сторони) з4,00

194 8
Масаж нижньоТ кiнцiвки та попереку (дiлянки ступнi, гомiлки, стегна, сiдничноТ та попереково.
крижовоТ дiлянки)

49.00

195 9
Масаж обличчя (лобовоi, навколовушковоТ, навколоочноТ дiлянок, середньоТ та нижньоТ
щелепи)

36,00

196 10
МаСаж лiктьового суглоба (верхньоТ третини передплiччя дiлянки лiктьового суглоба та
нижньоI третини плеча)

з4,00

197 ll Масаж променево-запlястного суглоба (проксимального вiддirry кистi, дiлянки променево-
зап'ястного суглоба та передплiччя)

з4,00

198 l2 Масаж м'язiв передньоТ черевноi порожнини 36,00
l99 1з Масаж кистi i передплiччя з4,00
200 1,4 масаж нижньот кiнцiвки 4з,00

201 l5
Масаж колiнного суглоба (верхньоТ третини гомiлки, дiлянки колiнного суглоба та нижньоТ
третини стегна) 34,00

202 lб
Масаж дiлянки грулноТ клiтини (дiлянки передньоi поверхнi
кордонiв надплiччя до реберних дуг та дiлянок спини вiд VII
хребчя)

грудноТ клiтини вiд переднiх
шийного до I поперекового 55,00

203 |,7
Масаж гомiлково-стопного суглоба (проксимального вiддiлу ступнi, дiлянки та нижньоТ
третини гомiлки) з4,00

204 l8
Масаж комiрцевоiдiлянки (задньоТ поверхнi шиТ, спини до рiвня IV грудного хребця,
передньоi поверхнi грулноi клiтини до II ребра)

40,00

205 l9 Масаж верхньоТ кiнцiвки 40,00
206 20 Масаж верхньоi кiнцiвки (надплiччя та дiлянки лопатки) 47,00
207 2| егментарний масаж шийно-грулного вiддiлу хребта 62,00
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208 22 Сегментарний массаж попереково_крижовоТ дiлянки 43,00

209 2з
Масаж спини та попереку (вiд VII шийного хребчя до крижовоТ дiлянки вiд лiвоТ до правоi
середньоТ аксилярноТ лiнir)

49,00

2\0 24
Масаж шийно-грулного вiдцiлу хребта (дiлянки задньоТ поверхнi шиi та дiлянки спини до I

поперекового хребця, вiд лiвоi до правоi задньоТ аксилярноТ лiнii)
49,00

2ll 25 Масаж голови (лобно-скроневоТ та потилично-тiм'яноТ лiлянок) 34,00

2l2 26 Гiмнастика (iндивiдуальне заняття в спOртивнOму залi ) 38,00

2lз 27 Гiмнастика (занятгя з групою в спортивному залi ) 48,00

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ УДОМА,
ЗОКРЕМА lЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ ЦIАГНОСТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ, ПРОЦЕДУРИ,

мАнIпуляцIi, консультувАння, догляд)
214 1 Перев'язка удома (без BapTocTi перев'язувальних матерiалiв) 29,00

2|5 2 Забiр мазкiв з носу та зеву удома 47,00

2lб J Проведення електрокардiограми удома 44,00

217 4 3абiр KpoBi удома (з периферичноТ вени) 35,00

218 5 Внутрiшньовенна iH' скцiя удома 30,00

219 6 Внутрiшньом' язова iH' екцiя удома 24,00

220 7 Пiдшкiрна iн'скцiя удома 24,00

239 8 Консультацiя л каря-хiрурга (першоТ квалiфiкацiйноТ категорii) удома 101,00

240 9 Консультацiя л каря-ортопеда-травматолога (вищоi квалiфiкачiйноТ категорii) улома 108,00

21| 10 Консультацiя л каря-ортопеда-травматолога (другоТ квалiфiкацiйноТ категорii) удома 88,00

242 l Консультацiя л каря-уролога (без категорii) удома 78,00

243 2 Консультаttiя л каря-отоларинголога (першоТ квалiфiкачiйноТ категорii) улома 94,00

244 з Консультачiя л каря-акушера-гiнеколога (вищоТ квалiфiкачiйноТ категорiТ) удома 1 16,00

245 4 Консультацiя лiкаря-акушера-гiнеколога (першоТ квалiфiкацiйноТ категорii) удома l01,00

246 5 Консультацiя л каря-невропатолога (вищоТ квалiфiкацiйноi категорii) улома 107,00

247 6 Консультацiя лiкаря-невропатолога (без категорii) удома 81,00

248 ,7 Консультацiя лiкаря-терапевта (вищоТ квалiфiкацiйноТ категорij) удома 99,00

249 8 Консультацiя лiкаря-терапевта (першоi квалiфiкацiйноТ категорii) удома 92,00

250 9 Консультацiя лiкаря-терапевта (другоТ квалiфiкацiйноТ категорii) удома 82,00

25l 20 Консультацiя л каря-офтальмолога (вищоТ квалiфiкачiйноТ категорii) улома 114,00

252 2| Консультаuiя л каря-кардiолога (вищоТ квалiфiкачiйноi категорii) улома 107,00

253 22 Консультацiя л каря-ревматолога (без категорii) удома 86,00

254 2з Консультацiя л каря-ендокринолога (першоТ квалiфiкацiйноТ категорii) удома 86,00

255 24 Консультачiя л каря-iнфекцiонiста (вищоТ квалiфiкачiйноТ категорii) улома 1 15,00

256 25 Консультацiя лiкаря-лерматовенеролога (вищоТ квалiфiкацiйноi категорir) удома 1 14,00

257 26 Консультацiя л каря-дерматовенеролога (другоi квалiфiкацiйноТ категорir) удома 84,00

ВИДАЧА КОПII МЕДИЧНОI ДОВIДКИ, ВИТЯГУ З ICTOPII ХВОРОБИ
22l 1 Видача копiТ медичноТ довiдки 17,00

117 2 Видача витягу з icTopiT хвороби 28,00

мвдичш огляди

l

Обов'язковий профiлактичний медичний огляд працiвникiв окремих професiй, виробництв i

органiзацiй, дiяльнiсть яких пов'язана з обслуговуванням населення i може призвести до
поширення iнфекцiйних хвороб
(наказ MiHicTepcTBa охорони здоров'я вtд2З.0'1.2002 Jф 280)

223 1.1

Обов'язковий профiлактичний медичний огляд осiб декретованих груп населення (лiкар-

дерматовенеролог, лiкар-терапевт, дослiдження KpoBi на сифiлiс, мазки на гонорею,

дослiдження на гельмiнтози)
1 12.00

224 |.2
Обов'язковий профiлактичний медичний огляд осiб декретованих груп населення (лiкар-

дерматовенеролог, лiкар-терапевт, лiкар-отоларинголог, дослiдження KpoBi на сифiлiс, мtLзки

на гонорею, дослiдження на гельмiнтози)
125,00

225 1.3

Обов'язковий профiлактичний медичний огляд осiб декретованих груп населення (лiкар-

дерматовенеролог, лiкар-терапевт, лiкар-отоларинголог, лiкар-стоматолог-терапевт,
дослiдження KpoBi на сифiлiс, мzlзки на гонорею, дослiдження на гельмiнтози)

l49,00

226 1.4
Обов'язковий профiлакгичний медичний огляд осiб декретованих груп населення (лiкар-

дерматовенеролог, лiкар-терапевт, дослiдження KpoBi на сифiлiс, мztзки на гонорею)
75,00
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229 1.5

Обов'язковий профiлактичний медичний огляд осiб декретованих груп населення (лiкар-
дерматовенеролог, лiкар-терапевт, лiкар-отоларинголог, дослiдження KpoBi на сифiлiс, мазки
на гонорею)

89,00

230 1.6

ОбОв'язковий профiлактичний медичний огляд осiб декретованих груп населення (лiкар-

дерматовенеролог, лiкар-терапевт, лiкар-отоларинголог, лiкар-стоматолог-терапевт,
дослiдження KpoBi на сифiлiс, мазки на гонорею)

l13,00

111 2 Медичний 0гляд для 0тримання пOсвiдчення вOдiя транспOртних засOбiв 112,00

228 3 Медичний огпяд для отримання дозволу на право отримання та носiння зброi громадянами 9з,00

ЛНОНIМНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЛIКУВАННЯ ХВОРИХ, ЗАРАЖЕНИХ ХВОРОБАМИ, ЩО
ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТЛТЕВИМ ШЛЯХОМ, А ТАКОЖ ХВОРИХ НА АЛКОГОЛIЗМ I НДРКОМЛНIЮ

(KPIM ОБСТЕЖЕНЬ НА ВIЛ ТЛ СНIД)

1
AHoHiMHe обстеження та лiкування хворих на алкоголiзм (без урахування видаткiв на пiкарськi
засоби) по рiзним BapiaHTaM лiкування:

23l 1 Виведення iз запою (3 години) 1 14l,00
232 .2 Купiрування абстинентного синдрому (2 голини) ,742,00

233 .з Специфiчне лiкування (4 години) 1з7з,00
234 4 Рацiональнатерапiя (1 година) 2з2,00

2
AHoHiMHe обстеження та лiкування хворих на алкоголiзм (без урахування видаткiв на лiкарськi
засоби) по рiзним BapiaHTaM лiкування:

235 2.| Виведення iз запою (3 години) 696,00
236 2.2 Купiрування абстинентного синдрому (2 голини) 4б4,00

237 2.з печифiчне лiкування (4 голини) 928,00

238 2.4 Рацiональнатерапiя (1 голина) 2з2,00

Прu,лtimка: BapTicTb на оздоровчий масаж, гiмнастику з метою профiлактики захворювань та змiцнення здоров'я
дорослого населення включас П!В.

Гоповний бухгалтер

EKoHoMicT l категорiТ

Н.Л. Соколовська

А.Л.Пiвень

и

ф


