
Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість грн.

Терапевтична стоматологія

001
Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації 
композитної пломби

процедура 425

002 Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії процедура 339

003 Видалення постійної пломби процедура 175
005 Визначення патологічної рухомості зубів процедура 88

006
Визначення ступеня ураження фуркації коренів зубів (вертикальна 
резорбція кісткової тканини)

процедура 171

007 Вилучення стороннього тіла із каналу зуба процедура 925
008 Відбілювання зубів процедура 258

009
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за 
допомогою скловолоконних штифтів та світлополімерного 
матеріалу

процедура 720

010
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за 
допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, 
композитного матеріалу

процедура 1778

011
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за 
допомогою скловолоконих штифтів та світлополімерного матеріалу

процедура 738

012
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за 
допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або 
композитного матеріалу

процедура 1445

015 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба процедура 128

017
Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами 
індивідуального захисту

процедура 28

018
Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової 
камери

процедура 175

019 Знеболювання аплікаційне в терапії процедура 92
020 Знеболювання інфільтраційне в терапії процедура 92

021
Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового 
апарата з усіх зубів

процедура 629

022
Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх 
зубів

процедура 842

023 Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів процедура 177

024 Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба процедура 210

025
Консультація хворого в терапії (запис огляду та порада, дані на 
прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки 
стану та подальшого

процедура 78

028
Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, травматичне 
ушкодження і т.ін.)

процедура 236

029
Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов'язки 
на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування)

процедура 169

030
Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання 
пломби)

процедура 344

031
Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без 
накладання пломби)

процедура 209

032 Механічне та хімічне розширення облітероаанзго каналу зуба процедура 468
033 Накладання девіталізуючої ласти та пов'язки процедура 58

034
Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його 
ускладненнях матеріалом типу "Іоносіт"-

процедура 58

035
Накладання лікувальної пов'язки під час лікування карієсу та його 
ускладнень матеріалом типу "Уніцем"

процедура 59

036
Накладання лікувальної пов'язки під час лікування карієсу та його 
ускладнень матеріалом типу "Кальцевит"

процедура 59

037
Накладання на ясна лікувальних пов'язок, що твердіють в порожнині 
рота

процедура 323

Тарифи на медичні послуги
Університетської клініки

Київського національного університету імені Тараса Шевченка



038
Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень 
цементу типу "Спектрум” при реставрації до 1/3 коронки зуба 
(лікування зуба та анестезі

процедура 115

039
Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень з 
композитного матеріалу типу "Спектрум" 1/3 коронки зуба 
(лікування зуба та анестезія

процедура 248

040
Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень з 
композитного матеріалу "Спектрум" 2/3 коронки зуба (лікування 
зуба та анестезія сплач

процедура 265

041
Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень із 
світлополімерного матеріалу типу "Спектрум" при реставрації до 2/3 
коронки зуба (лік

процедура 386

042 Накладання тимчасової пломби процедура 58

043
Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні 
пов’язки (одне відвідування)

процедура 165

044 Проведення проби на індивідуальну чутливість до медикаментів процедура 109

045
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 
полімеризується (цементом)

процедура 172

046
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 
полімеризується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом)

процедура 256

047
Повторний огляд амбулаторного хворого в терапії (включає запис 
анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного 
лікування)

процедура 109

048 Порада, якщо хворий звернувся за порадою процедура 58

049
Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), 
розкриття рогу пульпової камери

процедура 161

050 Проведення професійної гігієни усіх зубів процедура 449
052 Пульпотомія процедура 95

053
Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, 
що полімеризується, або цементом

процедура 642

054 Усунення місцевих подразнюючих факторів процедура 119

055
Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним 
матеріалом

процедура 629

056
Шинування 4-х зубів лігатурою, швидкотвердіючою пластмасою або 
хімічним композитом

процедура 323

Консультації спеціалістів
057 Консультація лікарем-терапевтом вищої категорії процедура 272
058 Консультація лікарем загальної практики-сімейним лікарем процедура 253
059 Консультація лікарем-терапевтом другої категорії процедура 245
060 Консультація акушером-гінекологом вищої категорії процедура 275

061
Консультація лікарем-хірургом вищої кваліфікаційної категорії, 
доктор медичних наук

процедура 294

062 Консультація лікарем-хірургом вищої кваліфікаційної категорії процедура 275
063 Консультація акушером-гінекологом 1 категорії процедура 270

064
Консультація лікарем-невропатологом кандидатом наук вищої 
категорії

процедура 271

065 Консультація лікарем-невропатологом вищої категорії процедура 258
067 Консультація лікарем-дерматологом першої категорії процедура 204
068 Консультація лікарем-отоларингологом вищої категорії процедура 249
070 Консультація лікарем-офтальмологом вищої категорії процедура 285
072 Консультація лікарем-стоматологом-терапевтом вищої категорії процедура 275
073 Консультація травматологом-ортопедом вищої категорії процедура 271

Функціональна діагностика
074 ЕКГ-досліджепия у 12 відведеннях процедура 135
075 Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) процедура 59
076 Опис електрокардіограми процедура 59

077 Визначення сатурації кисню крові за допомогою пуяьсоксиметра Р10 процедура 22

078
Антропометрія з розрахунком належних індексів плеча, стегна, 
відносних об'ємів серця

процедура 176

079
Електроенцефапографія, або картування з комп'ютерним аналізом 
уражених ділянок головного

процедура 512



080
Електроенцефапографія після функціональних проб - 2 ділянки 
(після основного дослідження)

процедура 211

Ультразвукові дослідження

116
Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний 
міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезін 

процедура 545

117
Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний міхур+жовчні 
протоки

процедура 236

118
Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: 
нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової 
сечі+передміхурова залоза

процедура 514

119 Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові залози процедура 236

120
Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням 
залишкової сечі

процедура 183

121
Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: 
нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової 
сечі+матка+яєчники

процедура 518

122 Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники процедура 202

123
Дослідження ультразвукове комплексне: матка при 
вагітності+перинатальне обстеження стану плода

процедура 598

124 Дослідження ультразвукове щитоподібної залози процедура 278

Ендоскопія
125 Езофагогастроскопія діагностична для дорослих процедура 664

128 Езофагогастродуоденоскопія лікувально- діагностична для дорослих процедура 1001

130 Гастродуоденоскопія з біопсією процедура 856

Офтмальмологія
131 Біомікроскопія процедура 89
132 Визначення відчуття кольору за таблицями Рабкіна процедура 316
133 Визначення резерву акомодації процедура 126
134 Дослідження гостроти зору процедура 83
135 Дослідження характеру зору (моно-. бінокулярно) процедура 83
136 Офтальмодинамометрія процедура 170
137 Пряма офтальмоскопія процедура 249
140 Рефрактометрія процедура 199
142 Тонометрія ока процедура 191

Отоларингологічні обстеження
146 Видалення сіркових пробок промиванням процедура 222

Фізіотерапія

147
Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними 
струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, 
синусоїдальні, модульовані та і

процедура 151

148 Діадинамотерапія процедура 176
149 УВЧ-терапія процедура 61
150 Ультразвукова терапія процедура 119
151 інгаляція процедура 66
152 Ампліпульстерапія процедура 176

153
Ультразвуково інгаляція з бронхолітичною сумішшю (вартість 
лікарських засобів сплачується додатково)

процедура 90

154 Магнітотерапія процедура 118
155 Загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення процедура 61
156 Тубус-кварц процедура 61

Інші процедури

157
ін'єкція внутрішньовенна (вартість лікарських засобів сплачується 
додатково)

процедура 50

158 Венопункція процедура 41
159 Вимір температури тіла процедура 5

160
Ін'єкція підшкірна (вартість лікарських засобів сплачується 
додатково)

процедура 19

161 Ін'єкція лікарських речовин під шкірно процедура 19



162
Ін'єкція внутрішньом'язова (вартість лікарських засобів сплачується 
додатково)

процедура 30

163
ін'єкція лікарських речовин внутрішньовенна струминна (вартість 
лікарських засобів сплачується додатково)

процедура 49

164
Внутрішньовенне краплинне введення лікарських сечовин (вартість 
лікарських засобів сплачується додатково)

процедура 192

165 Туалет рани процедура 68
166 Проба алергічна, внутрішньошкірна процедура 55

167
Проведення профілактичних щеплень (вартість вакцини сплачується 
додатково)

процедура 227

168
Видача довідки психо-неврологічним диспансером для комісії водіїв 
транспорту, обов'язкових попередніх при вступі на роботу і 
періодичних медичних огля

процедура 376

169
Видача довідок психо-неврологічним диспансером для одержання 
дозволу на придбання газових пістолетів (револьверів), зберігання і 
носіння мисливської і

процедура 376

170
Видача довідок психо-неврологічним диспансером про стан 
здоров'я по особистому зверненню громадян (для одержання 
кредиту в банку; ДТСАФ; для судових с

процедура 376

171 Ведення та реєстрація амбулаторних карт пацієнтів процедура 100
172 Проведення профілактичних щеплень (з вартістю вакцини) процедура 246
173 Взяття крові з пальця для визначення 5 інфекцій по тест-смужці процедура 200
174 Медогляд форма 0-86/о для абітурієнтів-іноземців, в т.ч.; процедура 1374

Хірургічна стоматологія
246 Альвеолектомія процедура 632

247
Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, 
випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного 
паростка

процедура 835

248
Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, 
заповнення документації)

процедура 293

249
Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, 
заповнення документації)

процедура 383

250 Вправлення гострого вивиху скронево-нижньощелепного суглоба процедура 88

251 Вправлення звичного вивиху скронево-нижньощелепного суглоба процедура 265

252 Гемісекція процедура 651
253 Альвеотомія процедура 338
254 Знеболювання аплікаційне процедура 96
255 Знеболювання інфільтраційне процедура 89
256 Знеболювання провідникове процедура 139
257 Зняття швів процедура 101

258
Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на прохання 
лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та 
подальшого лікуван

процедура 100

259
Видалення папілом слизової оболонки порожнини рота 
(накладання швів)

процедура' 440

260 Лікування альвеоліта кюретаж ямки процедура 275
261 Накладання швів на лунку після видалення зуба процедура 179
262 Первинна хірургічна обробка рани процедура 388

263
Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, 
фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

процедура 204

264 Перев'язка після складного хірургічного втручання процедура 204
266 Припинення кровотечі після видалення зуба процедура 257
267 Промивання капюшону процедура 400
268 Розкриття абсцесу, дренування процедура 543
269 Резекція капюшона процедура 431
270 Розтин і дренування абсцесів і піднебіння процедура 668
271 Розтин окістя процедура 191
272 Цистектомія з резекцією верхівки кореня процедура 820
273 Шинування зубів ( з приводу висихів зубів) процедура 719

Терапевтична стоматологія



274
Лікування поверхневого карієсу пломбування хімічним композитом 
THERAFIL 21

процедура 210

275
Лікування поверхневого карієсу пломбування хімічним композитом 
NNB Best

процедура 210

276
Лікування середнього карієсу пломбування хімічним композитом 
THERAFIL 21

процедура 282

277
Лікування середнього карієсу пломбування хімічним композитом 
NNB Best

процедура 282

278
Лікування глибокого карієсу пломбування хімічним композитом 
THERAFIL 21

процедура 333

279
Лікування глибокого карієсу пломбування хімічним композитом 
NNB Best

процедура 263

280
Лікування поверхневого карієсу пломбування хімічним композитом 
Kefac Molar

процедура 210

281
Лікування середнього карієсу пломбування хімічним композитом 
Kefac Molar

процедура 251

282
Лікування глибокого карієсу пломбування хімічним композитом 
Kefac Molar

процедура 333

283
Лікування поверхневого карієсу пломбування фотополімерним 
композитом Riva Light cure

процедура 268

284
Лікування середнього карієсу пломбування фотополімерним 
композитом Riva Light cure

процедура 317

285
Лікування глибокого карієсу пломбування фотополімерним 
композитом Riva Light cure

процедура 404

Хірургія
287 Перев’язка інфікованої рани процедура 308
288 Розкриття гнійника шкіри процедура 314

289
Видалення пухлин шкіри і підшкірної клітковини під місцевою 
анестезією

процедура 357

290
Біопсія з пухлин шкіри і підшкірної клітковини під місцевою 
анестезією

процедура 459

291 Висічення колоїдних рубців з косметичним швом процедура 489

Офтмальмологія
293 Підбір сферичних окулярів процедура 102
296 Визначення діоптрійності оптичних лінз процедура 64
297 Лікування гострих запалень ока процедура 205
298 Диспансерний огляд після лікування процедура 129
299 Видалення інородного тіла процедура 131

Дерматовенерологія
300 Лікування папілом електрокоагулятор (1-3 шт.) процедура 185
301 Лікування бородавок електрокоагулятором або кріотерапія процедура 301

Фізіотерапія
302 Прогрівання лампа "Інфраруж” процедура 80
303 Прогрівання лампа ’’Солюкс" процедура 80

Ендоскопія

304 Діагностика на хелікобактер тест стрічкою (ціна тест стрічки 170 грн.І процедура 198

Терапія

305
Пакет: Скринінгове обстеження серцево-судинної системи 
ІФазаграфія 2. Інфрачервона термотерапія 3.Вимір артеріального 
тиску

процедура 249

Невропатолог
306 Реонцефалографія процедура 357

Гінекологія
307 Огляд лікарем акушером-гінекологом процедура 210
308 Колькоскопія процедура 132
309 УЗД (огляд малого тазу): абдомінальне процедура 184
310 УЗД (огляд .милого тазу): вагінальне процедура 310
311 Вагінальні ванночки процедура 185



312 Лікування запалень на шийці матки:фіз. Метод (апарат "Надія”) процедура 373
313 Біопсія процедура 145
314 Видалення канділом зовнішніх полових органів (хімічний метод) процедура 307
315 Лікування порушень менструально циклу процедура 200
316 Введення внутрішньоматкової спіралі процедура 258
317 Встановлення гінекологічного песаарію процедура 247

Рентгенографія
318 Цифрова рентгенографія черепа в двох проекціях процедура 371
319 Цифрова рентгенографія шийного відділу хребта процедура 371
320 Цифрова рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції процедура 278
321 Цифрова рентгенографія грудного відділу хребта процедура 311
322 Цифрова рентгенографія ключиці процедура 278
323 Цифрова рентгенографія передпліччя процедура 284
324 Цифрова рентгенографія плечової кістки в 2-х проекціях процедура 371
325 Цифрова рентгенографія плечового суглобу в 2-х проекціях процедура 371
326 Цифрова рентгенографія ліктьового суглобу в 2-х проекціях процедура 377
327 Цифрова рентгенографія променево-зап'ястного суглобу процедура 377
328 Цифрова рентгенографія кисті, ступні пальців б 2-х проекціях процедура 377
329 Цифрова рентгенографія органів черевної порожнини процедура 377
330 Цифрова рентгенографія поперекового відділу хребта процедура 377

331
Цифрова функціональна рентгенографія поперекового відділу 
хребта

процедура 467

332 Цифрова рентгенографія кісток тазу (1:1) процедура 284

333
Цифрова рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції (без 
термоплівки)

процедура 188

334 Цифрова рентгенографія стегна в 2-х проекціях процедура 377
335 Цифрова рентгенографія колінного суглобу .в 2-х проекціях процедура 377

336
Цифрова рентгенографія гомілково-ступеневого суглобу в 2-х 
проекціях

процедура 377

337 Цифрова рентгенографія гомілки 2-х проекціях процедура 377
338 Цифрова рентгенографія кульшового суглобу в одній проекції процедура 284
339 Цифрова рентгенографія кульшового суглобу в 2-х проекціях процедура 377
340 Цифрова урографія оглядова процедура 311
341 Цифрова рентгенографія коло носових пазух процедура 278
342 Цифрова рентгенографія кісток носа процедура 293
343 Цифрова функціональна рентгенографія шийного відділу хребта процедура 374
344 Цифрова рентгенографія органів грудної клітки в двох проекціях процедура 371
345 Цифрова ренгенографія куприка процедура 284
346 Цифрова ренгенографія обох кистів в одній проекції процедура 284
347 Цифрова рентгенографія орбт в 2 проекціях процедура 377
348 Рентгенографія зубів процедура 159
349 Запис на диск цифрової рентгенографії процедура 36

Діагностичні психологічні та психіатричні послуги

Консультації
175 Консультація лікаря-лсихіатра первинна процедура 948

177
Консультація лікаря-психіатра першої категорії кандидата медичних 
наук первинна

процедура 970

180
Консультацій лікаря-психіатра вищої категорії доктора медичних 
наук первинна

процедура 1013

181 Консультація лікаря-психіатра повторна процедура 505

182
Консультація лікаря-психіатра першої категорії кандидата медичних 
наук повторна

процедура 616

186
Консультація лікаря-психіатра вищої категорії доктора медичних 
наук повторна

процедура 654

188
Консультація лікаря-психіатра дитячого кандидата медичних наук 
вищої категорії первинна

процедура 1012

191
Консультація лікаря-психіатра дитячого кандидата медичних наук 
вищої категорії повторна

процедура 723

195
Консультація лікаря-психіатра дитячого кандидатом, медичних наук 
вищої категорії заключна

процедура 1058

196 Консультація лікаря-психолога процедура 443



Послуги
198 Патопсихологічне обстеження лікарем-психологом без категорії процедура 1058

201
Підготовка консультативного висновку та рекомендацій з 
поведінкового менеджменте для батьків та вчителів -лікарем-
психіатром дитячим вищої категорії

процедура 1967

202 Скринінг проблем, сильних та слабких сторін дитини процедура 2046
203 Підготовкою висновку процедура 1192

204
Часткове (скринінгове) оцінювання гіперкінетичної симптоматики 
дитини

процедура 1882

205 Повне оцінювання гіперкінетичної симптоматики дитини процедура 2235
206 Обробкою результатів та підготовкою висновків (3 години) процедура 4185
207 Оцінка інтелекту дитини (IQ тест) процедура 4004

208
Скринінг психічного та моторного розвитку дитини 3 використанням 
психоосвітнього профілю ПЕП (РЕР)

процедура 1004

209 Підготовка документації за результатами дослідження процедура 855

210
Адос (ADOS) (Структуроване оцінювання актуальної поведінки 
дитини 3 розладом аутистичного спектра, проводить лікар-психіатр 
дитячий вищої категорії

процедура 2351

211
АДИР (ADI-R) Напівструктуроване інтерв'ю з батьками, проводить 
лікар психіатр дитячий вищої категорії, кандидат медичних наук (2 
години)

процедура 2351

212
Вінеланд (Vineland) -оцінка адаптивної поведінки дитини, проводить 
психолог - 40 хвилин)

процедура 674

214 Обстеження психологом процедура 580

215
Підготовка висновку, опис порушень розвитку рецептивної, 
експресивної мови, мовленевої артикуляції, шкільних навичок

процедура 580

216 Підготовка документації обстежень процедура 580
217 Складання менеджменту розвитку дитини психологом процедура 580
218 Векслер - оцінка інтелекту психологом процедура 580

219
DAWBA (пакет напівструктурованих інтерв'ю для скринінгу психічних 
розладів та визначення сильних та слабих сторін дитини,відповідно 
до діагностичних к

процедура 1256

220
CCRS психологом (Оцінювання по шкалі для оцінки соціальної 
взаємності дітей 40 хвилин)

процедура 361

221
CCRS (Оцінювання по шкалі для оцінки соціальної взаємності дітей 
психологом 40 хвилин)

процедура 361

222
ASAS психологом (Діагностика синдрому Аспергера по 
Австралійській шкалі) 40 хвилин

процедура 286

223
ASAS психологом (Діагностика синдрому Аспергера по 
Австралійській шкалі) 40 хвилин

процедура 330

224
Вінеланд - оцінка адаптивної поведінки дитини, проводить психолог 
- 40 хвилин)

процедура 310

226
Обстеження психологом з підготовкою висновку, описанням 
порушень розвитку рецептивної, експресивної мови, мовленевої 
артикуляції, шкільних навичок

процедура 286

227
Заключна консультація лікаря психіатра дитячого вищої атестаційної 
категорії, кандидата медичних наук

процедура 876

228 Тренінг соціальної перцепції та когніції із психологом (2 години) процедура 944

229
Тренінг соціальної перцепції та когніції із лікарем-медичним 
психологом (2 години)

процедура 1290

230
DAWBA психологом (пакет напівструктуриваних інтерв'ю для 
скринінгу психічних розладів та визначення сильних та слабих сторін 
дитини,відповідно до діагнозу

процедура 1396

232
CDRS-Оцінювання дитини по рейтинговій шкалі депресій (проводить 
лікар психіатр дитячий вищої атестаційної категорії, кандидат 
медичних наук -1 година

процедура 1711

233
Частковий WAFS (Тест для оцінки порушень уваги, проводиться та 
оцінюється на комп'ютері. Коротка версія один субтест ЗО хвилин)

процедура 262

234
Повний WAFS (Тест для оцінки порушень уваги, проводиться та 
оцінюється на комп'ютері. Повна версія 4 субтести 120 хвилин)

процедура 851

235
Фазаграфія (центральна оцінка функціонального стану серцево-
судинної системи по тонким зміненим формам електрокардіограми, 
непомітних на звичайній ЕКҐ

процедура 167

236
Проведення коротких психосоціальних втручань психологом (1 
година)

процедура 485



Лікування розладів харчової поведінки
237 Оцінювання когнітивного функціонування, IQ тест процедура 341
238 Оцінювання профілю та розладів особистості процедура 341

239
Патопсихологічне оцінювання афективних розладів (депресії, манії 
та суїцидального ризику)

процедура 341

240
Патопсихологічне оцінювання порушень мислення та асоціативних 
процесів

процедура 341

241 Патопсихологічне оцінювання пам’яті та уваги процедура 532
242 Когнітивно-поведінкова терапія (індивідуальна) процедура 718
243 Індивідуальна психотерапія процедура 512
244 Сімейна психотерапія (від 2 до 5 осіб) процедура 758
245 Визначення рівня 25-гідроксивітаміну D в крові процедура 366


