
Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість грн.

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 мозку

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

Консультації спеціалістів, діагностика, послуги, лікувальні процедури



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

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

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

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

Отоларингологічні обстеження

146 Видалення сіркових пробок промиванням процедура 222

Фізіотерапія

147
Медикаментозний електрофарез постійного струму, імпульсивними 
струмами, постійного та змінного  напрямку (динамічні, синусоїдальні, 
модульовані та ін.)

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

302 Прогрівання лампа "Інфраруж” процедура 80

303 Прогрівання лампа ’’Солюкс" процедура 80

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 оглядів

процедура 376

169

Видача довідок психо-неврологічним диспансером для одержання 
дозволу на придбання газових пістолетів (револьверів), зберігання і 
носіння мисливської і відомчої вогнепальної зброї (вартість довідки 
сплачується додатково)

процедура 376

170

Видача довідок психо-неврологічним диспансером про стан здоров'я 
по особистому зверненню громадян (для одержання кредиту в банку; 
ДТСАФ; для судових справ без запитів та інші). (вартість довідки 
сплачується додатково)

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

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

Дерматовенерологія

300 Лікування папілом електрокоагулятор (1-3 шт.) процедура 185

301 Лікування бородавок електрокоагулятором або кріотерапія процедура 301

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


