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Основний прейскурант 
 

Консультативні послуги  Нова ціна 

Консультація лікаря  415,00 

Консультація лікаря (провідного спеціаліста)* 550,00 

Корекція лікування/призначень (протягом 14 днів від первинної консультації) 305,00 

Корекція лікування/призначень провідного спеціаліста* (протягом 14 днів від первинної консультації) 390,00 

Консультація лікаря перед вакцинацією 220,00 

Консультація лікаря перед маніпуляціями денного стаціонару 220,00 

Консультація дитячого невролога з приводу тренінгу малюкової кінезіотерапії 385,00 

Консультація педіатра новонародженої дитини 450,00 

Консультація педіатра новонародженої дитини (провідного спеціаліста) 585,00 

Консультація лікаря «Огляд школяра» 605,00 

Консультація терапевта передопераційна з ЕКГ   280,00 

Консультація педіатра передопераційна з ЕКГ   280,00 

Консультація лікаря-гінеколога з приводу медикаментозного преривання вагітності 2750,00 

Консультація лікаря-дерматолога з дерматоскопією (1-3 новоутворень) 515,00 

Консультація лікаря-дерматолога з дерматоскопією (4-6 новоутворень) 595,00 

Консультація лікаря-дерматолога з дерматоскопією (від 7 новоутворень) 650,00 

Консультація лікаря-дерматолога з дерматоскопією (1-3 новоутворень) (провідного спеціаліста) 570,00 

Консультація лікаря-дерматолога з дерматоскопією (4-6 новоутворень) (провідного спеціаліста) 650,00 

Консультація лікаря-дерматолога з дерматоскопією (від 7 новоутворень) (провідного спеціаліста) 705,00 

Консультація з приводу планування вагітності (лікування безпліддя) 680,00 

Консультація з лікаря-гінеколога з питань ендокринної патології 570,00 

Розробка індивідуальної програми тижневого раціону харчування лікарем-дієтологом 860,00 

Первинна консультація лікаря-дієтолога 595,00 

Повторна консультація дієтолога (за результатами обстежень, аналіз щоденника харчування, рекомендації щодо 

раціональному харчуванню) 
440,00 

Повторна консультація лікаря-дієтолога через місяць від початку дієтотерапії 375,00 

Первинна консультація дитячого психолога 450,00 

Повторна консультація дитячого психолога 405,00 

Психологічний курс дитячий (10 сеансів зі знижкою 15%) 3480,00 

Психологічний курс дитячий (5 сеансів зі знижкою 15%) 1760,00 

Консультація лікаря-логопеда 295,00 

Логопедичний курс дитячий (5 занять зі знижкою 15%) 1255,00 

Превентивний логопедичний масаж 330,00 

Первинна консультація дорослого психолога 625,00 

Первинна сімейна консультація дорослого психолога 825,00 

Повторна консультація дорослого психолога 505,00 

Повторна сімейна консультація дорослого психолога 660,00 

Психологічний курс дорослого (10 сеансів зі знижкою 15%) 4395,00 

Психологічний курс дорослого (5 сеансів зі знижкою 15%) 2250,00 

Прийом лікаря поза графіком 770,00 

Консультація лікаря-хіміотерапевта 550,00 

Корекція лікування/призначень лікаря-хіміотерапевта (протягом 14 днів від первинної консультації) 390,00 

Консультація лікаря-анестезіолога 375,00 

Консиліум в складі трьох лікарів  1100,00 

Консиліум в складі чотирьох лікарів 1350,00 

Консиліум в складі п'яти лікарів 1670,00 

Дистанційне on-line консультування 275,00 

  

Комплексні програми   

Пакет амбулаторного спостереження вагітності «Щаслива мама»  (постановка на облік у термін з 6 до 20 тижня 

вагітності) (одноплідна вагітність) 

✓ постановка на облік вагітної 

✓ 11 консультацій лікуючого акушер-гінеколога до пологів 

✓ консультація акушер-гінеколога після пологів 

✓ 4 акушерських УЗД з доплерографією 

✓ кольпоскопія 

✓ 2 цервікометрії 

✓ УЗД щитовидної залози 

✓ УЗД молочних залоз 

26830,00 
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✓ УЗД органів черевної порожнини та нирок 

✓ 4 кардіотокограми плоду 

✓ електрокардіографія 

✓ консультація терапевта жіночої консультації 

✓ консультація офтальмолога 

✓ консультація ендокринолога 

лабораторні обстеження (60 показників) 

Пакет амбулаторного спостереження вагітності «Щаслива мама» (базовий) (постановка на облік у термін з 6 до 

20 тижня вагітності) (одноплідна вагітність) 

✓ постановка на облік вагітної 

✓ 11 консультацій лікуючого акушер-гінеколога до пологів 

✓ консультація акушер-гінеколога після пологів 

✓ 3 акушерських УЗД з доплерографією 

✓ кольпоскопія 

✓ 2 цервікометрії 

✓ УЗД щитовидної залози 

✓ УЗД молочних залоз 

✓ УЗД органів черевної порожнини та нирок 

✓ 2 кардіотокограми плоду 

✓ електрокардіографія 

✓ консультація терапевта жіночої консультації 

✓ консультація офтальмолога 

✓ консультація ендокринолога 

лабораторні обстеження (47 показників) 

21890,00 

Акушерський комплексний огляд (первинний)  980,00 

✓ консультація лікаря 

✓ антропометрія ( вага, зріст- вимірювання) 

✓ вимірювання артеріального тиску, пульсу 

✓ УЗД гінекологічне трансвагінальне 

✓ кольпоскопія (з відеозображенням) 

✓ мікроскопічне дослідження виділень із сечостатевих органів у жінок 

✓ цитоморфологічне дослідження виділень із сечостатевих органів у жінок 

Акушерський комплексний огляд (первинний) (провідного спеціаліста)  1140,00 

✓ консультація лікаря 

✓ антропометрія ( вага, зріст- вимірювання) 

✓ вимірювання артеріального тиску, пульсу 

✓ УЗД гінекологічне трансвагінальне 

✓ кольпоскопія (з відеозображенням) 

✓ мікроскопічне дослідження виділень із сечостатевих органів у жінок 

✓ цитоморфологічне дослідження виділень із сечостатевих органів у жінок 

Акушерський комплексний огляд (повторний)  

✓ консультація лікаря 

✓ антропометрія ( вага, зріст- вимірювання) 

✓ корекція призначень 

✓ вимірювання артеріального тиску, пульсу 

640,00 

Гінекологічний комплексний огляд 1075,00 

✓ консультація лікаря 

✓ УЗД гінекологічне трансвагінальне 

✓ кольпоскопія (з відеозображенням) 

✓ мікроскопічне дослідження виділень із сечостатевих органів у жінок 

✓ цитоморфологічне дослідження виділень із сечостатевих органів у жінок 

Гінекологічний комплексний огляд (провідного спеціаліста)* 1200,00 

✓ консультація лікаря 

✓ УЗД гінекологічне трансвагінальне 

✓ кольпоскопія (з відеозображенням) 

✓ мікроскопічне дослідження виділень із сечостатевих органів у жінок 

✓ цитоморфологічне дослідження виділень із сечостатевих органів у жінок 

Комплекс «Здоровий малюк» 

✓ УЗД серця 

✓ УЗД кульшових суглобів 

✓ Нейросонограма 

✓ Консультація дитячого невролога 

✓ Консультація дитячого ортопеда 

✓ Консультація педіатра 

2100,00 

Скорочений курс лікування гострого болю в спині зі знижкою 12 % (7 днів ) 7200,00 
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✓ блокада паравертебральна (7 сеансів) 

✓ сухе витяжіння хребта (7 сеансів) 

✓ ударно-хвильова терапія (2 сеанси) 

✓ внутрішньовенне крапельне введення озону (5 сеансів) 

✓ фізіотерапія (гальванотерапія/ ультразвукова терапія/ фонофорез/електрофорез/ 

/магнітолазер/електроміостимуляція / ампліпульстерапія/ДДТ/ лазеротерапія ) (7 сеансів) 

Повний курс лікування гострого болю в спині зі знижкою 12% (10 днів) 11060,00 

✓ блокада паравертебральна (10 сеансів) 

✓ сухе витяжіння хребта (10 сеансів) 

✓ ударно-хвильова терапія (3 сеанси) 

✓ внутрішньовенне крапельне введення озону (10 сеансів) 

✓ фізіотерапія ( гальванотерапія/ ультразвукова терапія/ фонофорез/ електрофорез/магнітолазер/ 

електроміостимуляція/ ампліпульстерапія/  ДДТ/ лазеротерапія ) (10 сеансів) 

Скорочений курс лікування хронічного болю в спині зі знижкою 12 %(7 днів) 7805,00 

✓ сухе витяжіння хребта (7 сеансів) 

✓ лікувальний масаж спини загальний (7 сеансів) 

✓ ударно-хвильова терапія (3 сеанси) 

✓ внутрішньовенне крапельне введення озону (5 сеансів) 

✓ фізіотерапія ( гальванотерапія/ ультразвукова терапія/ фонофорез/ 

електрофорез/магнітолазер/електроміостимуляція / ампліпульстерапія/  ДДТ/ лазеротерапія )(7 сеансів) 

Повний курс лікування хронічного болю в спині  зі знижкою 12 % (10 днів) 11410,00 

✓ сухе витяжіння хребта (10 сеансів) 

✓ лікувальний масаж спини загальний  (10 сеансів) 

✓ ударно-хвильова терапія (3 сеанси) 

✓ внутрішньовенне крапельне введення озону (10 сеансів) 

✓ фізіотерапія ( гальванотерапія/ ультразвукова терапія/ фонофорез/ 

електрофорез/магнітолазер/електроміостимуляція / ампліпульстерапія/  ДДТ/ лазеротерапія )(10 сеансів) 

Курс лікування порушень осанки зі знижкою 12% (10 днів) 7570,00 

✓ сухе витяжіння хребта (10 сеансів) 

✓ лікувальний масаж спини загальний (10 сеансів) 

✓ електроміостимуляція (10 сеансів) 

Курс лікування порушень осанки з болями у спині зі знижкою 12% (10 днів) 10405,00 

✓ сухе витяжіння хребта (10 сеансів) 

✓ електроміостимуляція (10 сеансів) 

✓ магнітолазер (5 сеансів) 

✓ лікувальний масаж спини загальний (10 сеансів) 

✓ фонофорез (10 сеансів) 

Профілактичний курс для зміцнення та оздоровлення хребта зі знижкою 12% (10 днів) 10075 

✓ сухе витяжіння хребта (10 сеансів) 

✓ електроміостимуляція (10 сеансів) 

✓ внутрішньовенне крапельне введення озону(10 сеансів) 

✓ лікувальний масаж спини загальний (10 сеансів) 

Скорочений курс лікування хронічного болю в спині (без озонотерапії), зі знижкою 12% (7 днів) 6550,00 

✓ сухе витяжіння хребта (7 сеансів) 

✓ лікувальний масаж спини загальний (7 сеансів) 

✓ ударно-хвильова терапія (3 сеанси) 

✓ фізіотерапія ( гальванотерапія/ ультразвукова терапія/ фонофорез/ електрофорез/ 

/магнітолазер/електроміостимуляція / ампліпульстерапія/  ДДТ/ лазеротерапія ) (7 сеансів) 

Повний курс лікування хронічного болю в спині (без озонотерапії) зі знижкою 12% ( 10 днів) 8900,00 

✓ лікувальний масаж спини загальний ( 10 сеансів) 

✓ сухе витяжіння хребта (10 сеансів) 

✓ ударно-хвильова терапія (3 сеанси) 

✓ фізіотерапія ( гальванотерапія/ ультразвукова терапія/ фонофорез/ 

електрофорез/магнітолазер/електроміостимуляція / ампліпульстерапія/ ДДТ/ лазеротерапія) (10 сеансів) 
 

Комплексне обстеження лікаря-офтальмолога 605,00 

✓ консультація лікаря 

✓ визначення гостроти зору 

✓ огляд в щілинній лампі (біомікроскопія) 

✓ визначення внутрішньоочного тиску 

✓ огляд очного дна (офтальмоскопія) 

✓ оптична когерентна томографія 

Комплекс обстеження лікаря-офтальмолога «Глаукомний» 

✓ консультація лікаря 

✓ вимірювання очного тиску 

✓ пахіметрія 

✓ оптична когерентна томографія зорового нерву 

715,00 
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✓ комп'ютерна сферопериметрія 

   

Медична допомога на дому  

Виклик  лікаря  в плановому порядку в межах міста (огляд лікаря з наданням першої допомоги)  760,00 

Виклик лікаря  в плановому порядку поза місто, в межах 15 км зони (огляд лікаря з наданням першої допомоги)  880,00 

Виклик лікаря в плановому порядку в межах міста (огляд лікаря з наданням першої допомоги) (провідного 

спеціаліста) 
990,00 

Виклик лікаря в плановому порядку поза місто, в межах 15 км. зони (огляд лікаря з наданням першої допомоги) 

(провідного спеціаліста) 
1100,00 

Виклик лікаря в плановому порядку в межах міста до пацієнтів з катаральними явищами 880,00 

Виклик в плановому порядку поза межами міста, в межах 15км. зони до пацієнтів з катаральними явищами 990,00 

   
   

Ультразвукові методи діагностики   

УЗД 1-го суглоба 375,00 

УЗД 2-х суглобів 455,00 

УЗД акушерське плода (з цервікометрією) 510,00 

УЗД акушерське плода (з цервікометрією, багатоплідна вагітність) 755,00 

УЗД акушерське плода І триместр 390,00 

УЗД акушерське плода І триместр (багатоплідна вагітність), знижка 50% на другу дитину  645,00 

УЗД акушерське плода ІІ триместр 435,00 

УЗД акушерське плода ІІ триместр (багатоплідна вагітність) 720,00 

УЗД акушерське плода ІІІ триместр 435,00 

УЗД акушерське плода ІІІ триместр (багатоплідна вагітність) 765,00 

УЗД акушерське плоду з 3D зображенням 605,00 

Доплерографія судин головного мозку та пуповини у плода, судин плаценти 310,00 

УЗД акушерське плода (з цервікометрією) (провідного спеціаліста) 535,00 

УЗД акушерське плода (з цервікометрією, багатоплідна вагітність) (провідного спеціаліста) 775,00 

УЗД акушерське плода І триместр (провідного спеціаліста) 415,00 

УЗД акушерське плода І триместр (багатоплідна вагітність), знижка 50% на другу дитину (провідного 

спеціаліста) 
665,00 

УЗД акушерське плода ІІ триместр (провідного спеціаліста) 455,00 

УЗД акушерське плода ІІ триместр (багатоплідна вагітність) (провідного спеціаліста) 745,00 

УЗД акушерське плода ІІІ триместр (провідного спеціаліста) 455,00 

УЗД акушерське плода ІІІ триместр (багатоплідна вагітність) (провідного спеціаліста) 785,00 

Доплерографія судин головного мозку та пуповини у плода, судин плаценти (провідного спеціаліста) 330,00 

Кардіотокографія плоду (КТГ) 265,00 

УЗД гінекологічне трансабдомінальне 375,00 

УЗД гінекологічне трансвагінальне 390,00 

УЗД грудної порожнини (плевральна порожнина з визначенням рівня рідини) 325,00 

УЗД калитки (+ визначення ступенів варікоцеле) 370,00 

УЗД м’яких тканин (шкіра, п/ш клітковина, л/вузли, сухожилля, м’язи) 365,00 

УЗД нирок 350,00 

УЗД легень 325,00 

УЗД ниркових артерій 315,00 

УЗД нирок та ниркових артерій 415,00 

УЗД простати 335,00 

УЗД простати (ТРУЗД) 405,00 

УЗД слинних залоз 335,00 

УЗД нирок та сечового міхура 430,00 

УЗД простати та сечового міхура 430,00 

УЗД сечового міхура 340,00 

УЗД черевної порожнини  365,00 

УЗД черевної порожнини та нирок 475,00 

УЗД щитовидної залози 335,00 

УЗД молочних залоз 400,00 

УЗД очних яблук 320,00 

УЗД серця 430,00 

УЗД судин голови та шиї 470,00 

УЗД кульшових суглобів (діти) 350,00 

УЗД загрудинної залози (діти) 350,00 

Нейросонограма (діти) 350,00 
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УЗД придаточних пазух носу 310,00 

Динаміка УЗД 330,00 

УЗД артерій нижніх кінцівок 505,00 

УЗД артерій верхніх кінцівок 505,00 

УЗД вен нижніх кінцівок 505,00 

УЗД вен верхніх кінцівок 505,00 

УЗД вен нижніх кінцівок та клубових вен 625,00 

УЗД артерій і вен нижніх кінцівок 625,00 

УЗД артерій і вен верхніх кінцівок 625,00 

Цервікометрія 285,00 

Фолікулометрія 265,00 

УЗД щитоподібної залози з еластографією 570,00 

УЗД молочних залоз з еластографією 625,00 

УЗД печінки з еластографією+ОЧП 940,00 

УЗД печінки з еластографією 815,00 

УЗД лімфатичних вузлів з еластографією 605,00 

УЗД черевного відділу аорти 430,00 

УЗД 1-го суглоба (провідного спеціаліста) 395,00 

УЗД 2-х суглобів (провідного спеціаліста) 480,00 

УЗД молочних залоз (провідного спеціаліста) 425,00 

УЗД гінекологічне трансабдомінальне (провідного спеціаліста) 395,00 

УЗД грудної порожнини (провідного спеціаліста) 345,00 

УЗД калитки (+ визначення  ступенів варікоцеле) (провідного спеціаліста) 390,00 

УЗД м’яких тканин (шкіра, п/ш клітковина, л/вузли, сухожилля, м’язи) (провідного спеціаліста) 385,00 

УЗД нирок (провідного спеціаліста) 375,00 

УЗД слинних  залоз (провідного спеціаліста) 360,00 

УЗД нирок та сечового міхура (провідного спеціаліста) 450,00 

УЗД сечового міхура (провідного спеціаліста) 365,00 

УЗД черевної порожнини (провідного спеціаліста) 385,00 

УЗД черевної порожнини та нирок (провідного спеціаліста) 495,00 

УЗД щитовидної залози (провідного спеціаліста) 360,00 

УЗД очних яблук (провідного спеціаліста) 340,00 

УЗД серця (провідного спеціаліста) 450,00 

УЗД кульшових суглобів (діти) (провідного спеціаліста) 375,00 

УЗД загрудинної залози (діти) (провідного спеціаліста) 375,00 

Нейросонограма (діти) (провідного спеціаліста) 375,00 

Динаміка УЗД (провідного спеціаліста) 350,00 

УЗД 1-го суглоба (дорослого) (провідного спеціаліста) 395,00 

УЗД 2-х суглобів (дорослого)  (провідного спеціаліста) 480,00 

УЗД молочних залоз (дорослого) (провідного спеціаліста) 425,00 

УЗД гінекологічне трансабдомінальне (дорослого) (провідного спеціаліста) 395,00 

УЗД грудної порожнини (дорослого) (провідного спеціаліста) 345,00 

УЗД калитки (+ визначення  ступенів варікоцеле) (дорослого) (провідного спеціаліста) 390,00 

УЗД м’яких тканин (шкіра, п/ш клітковина, л/вузли, сухожилля, м’язи) (дорослого) (провідного спеціаліста) 385,00 

УЗД нирок (дорослого) (провідного спеціаліста) 375,00 

УЗД слинних залоз (дорослого)  (провідного спеціаліста) 360,00 

УЗД нирок та сечового міхура (дорослого) (провідного спеціаліста) 450,00 

УЗД сечового міхура (дорослого) (провідного спеціаліста) 365,00 

УЗД простати (дорослого) (провідного спеціаліста) 360,00 

УЗД простати (ТРУЗД) (дорослого) (провідного спеціаліста) 430,00 

УЗД простати та сечового міхура (дорослого) (провідного спеціаліста) 450,00 

УЗД черевної порожнини (дорослого) (провідного спеціаліста) 385,00 

УЗД черевної порожнини та нирок (дорослого) (провідного спеціаліста) 495,00 

УЗД щитовидної залози (дорослого) (провідного спеціаліста) 360,00 

УЗД очних яблук (провідного спеціаліста) 340,00 

УЗД серця (дорослого) (провідного спеціаліста) 450,00 

УЗД судин голови та шиї (дорослого) (провідного спеціаліста) 610,00 

УЗД артерій нижньої кінцівки (дорослого) (провідного спеціаліста) 315,00 

УЗД артерій нижніх кінцівок (дорослого) (провідного спеціаліста) 625,00 

УЗД артерій верхньої кінцівки (дорослого) (провідного спеціаліста) 315,00 

УЗД артерій верхніх кінцівок (дорослого) (провідного спеціаліста) 625,00 
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УЗД вен нижньої кінцівки (дорослого) (провідного спеціаліста) 315,00 

УЗД вен нижніх кінцівок (дорослого) (провідного спеціаліста) 625,00 

УЗД вен верхньої кінцівки (дорослого) (провідного спеціаліста) 315,00 

УЗД вен верхніх кінцівок (дорослого) (провідного спеціаліста) 625,00 

УЗД артерій і вен нижньої кінцівки (дорослого) (провідного спеціаліста) 375,00 

УЗД артерій і вен нижніх кінцівок (дорослого) (провідного спеціаліста) 750,00 

УЗД артерій і вен верхньої кінцівки (дорослого) (провідного спеціаліста) 375,00 

УЗД артерій і вен верхніх кінцівок (дорослого) (провідного спеціаліста) 750,00 

УЗД щитоподібної залози з еластографією (дорослого) (провідного спеціаліста) 595,00 

Динаміка УЗД (провідного спеціаліста) 350,00 

   

Лікувальні та діагностичні маніпуляції   

    

Гінекологічні маніпуляції   

Аспіраційна біопсія з порожнини матки 845,00 

Біопсія шийки матки 845,00 

Введення вагінального тампону 185,00 

Кольпоскопія (з відеозображенням) 370,00 

Встановлення внутрішньоматкової спіралі 820,00 

Встановлення внутрішньоматкової системи «Мірена» (система + встановлення) 4665,00 

Встановлення внутрішньоматкової системи «Джайдес» (система + встановлення) 4430,00 

Встановлення внутрішньоматкової системи «Юнона Біо-Т AG» (система + встановлення) 1890,00 

Встановлення внутрішньоматкової системи «Юнона Біо-Т тип 2 (кільце)» (система + встановлення) 1890,00 

Видалення внутрішньоматкової спіралі 730,00 

Гідросальпінгографія 1655,00 

Метросальпінгографія 2560,00 

Діагностичне вишкрібання цервікального каналу 490,00 

Інстиляція сечового міхура 270,00 

Кріолікування патології шийки матки 860,00 

Поліпектомія цервікального каналу шийки матки (без вартості дослідження матеріалу) 990,00 

Пункція Наботових кіст 565,00 

Лазерне лікування субепітеліального ендометріозу шийки матки 1460,00 

Лазерне лікування ретенційної кісти 1460,00 

Лазерне лікування рубцьової деформації шийки матки 3325,00 

Лазерне лікування ектопії циліндричного епітелію (в межах І зони) 3325,00 

Лазерне лікування ектопії циліндричного епітелію (в межах І-ІІ зони) 3675,00 

Лазерне лікування ектопії циліндричного епітелію (в межах І-ІІІ зони) 4200,00 

Лазерне лікування ектопії циліндричного епітелію (III зони з переходом на склепіння) 5075,00 

Лазерне лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії 3325,00 

Лазерне лікування нижньої третини цервікального каналу (1-2ст.) 3325,00 

Лазерне лікування дисплазії шийки матки (в межах І зони) 3325,00 

Лазерне лікування дисплазії шийки матки (в межах І-ІІ зони) 3675,00 

Лазерне лікування дисплазії шийки матки (в межах І-ІІІ зони) 4200,00 

Лазерне лікування дисплазії шийки матки (III зони з переходом на склепіння) 5015,00 

Лазерне видалення екзофітних кондилом (ціна за одне видалення) 505,00 

Лазерне лікування кісти піхви та вульви 1460,00 

Лазерне лікування післяпологових рубців піхви 935,00 

Лікування патологій шийки матки за допомогою радіохвильової терапії 1345,00 

PAP-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) 525,00 

Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep 670,00 

Капсидний тест 545,00 

Плазмоліфтинг інтимної зони (1 пробірка) 2565,00 

Плазмоліфтинг інтимної зони (2 пробірки) 3850,00 

Інтимний філлінг, Labiderm Intim 2 мл 9680,00 

Ниткова пластика піхви 15515,00 

Роз'єднання синехій 270,00 

   

Отоларингологічні маніпуляції  

Аспірація з носової порожнини 155,00 

Блокада нижніх носових раковин з введенням медикаментів 295,00 

Введення медикаментів в задню стінку глотки/перитионзилярно 295,00 
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Внутрішньогортанне введення медикаментів 210,00 

Видалення атероми 870,00 

Введення/видалення носових тампонів 165,00 

Видалення папілом/кіст (дужок, мигдаликів) 450,00 

Видалення сірчаної пробки слухового проходу (вуха) 255,00 

Видалення чужорідного тіла глотки 275,00 

Видалення чужорідного тіла слухового проходу (вуха) 275,00 

Зрошування слизової ротоглотки  155,00 

Зупинка носової кровотечі медикаментозним шляхом 330,00 

Катетеризація слухових труб з введенням медикаментів 420,00 

Катетеризація слухових труб озоном 475,00 

Пневмомасаж барабанної перетинки вуха (1 сеанс) 155,00 

Продування слухової труби (вуха) 155,00 

Промивання зовнішнього слухового проходу 155,00 

Промивання лакун \ пазух (апаратний спосіб) 210,00 

Промивання лакун \ пазух (ручний спосіб) 185,00 

Пункція верхньощелепної (гайморової)  пазухи з дренуванням 790,00 

Редресація кісток носу зовнішня 890,00 

Розтин гематом носу, вуха 530,00 

Розтин нагноєної атероми 705,00 

Розтин паратонзилярного абсцесу 705,00 

Розтин фурункулу носу, слухового проходу 705,00 

Туалет зовнішнього носу 230,00 

Туалет зовнішнього слухового проходу 230,00 

Аплікація слизової ротової порожнини, глотки, нижніх мигдаликів лікарськими засобами 185,00 

Меатотимпанальне введення лікарських з асобів 285,00 

Медикаментозне лікування поліпів носу 995,00 

Поліпотомія двобічна 1260,00 

Поліпотомія однобічна 705,00 

Кріолікування патології піднебінних мигдаликів  1040,00 

Кріолікування хронічного риніту 1040,00 

Кріолікування хронічного тонзиліту 1040,00 

Кріолікування хворих хропінням з подовженим і стовщеним язичком м'якого неба 1040,00 

Кріолікування келоїдних рубців вушних раковин 1040,00 

Кріолікування хронічного фарингіту 1040,00 

Кріолікування гемангіом 1040,00 

Ендоскопія ЛОР-органів 200,00 

Лазерне лікування хронічної носової кровотечі 1165,00 

Лазерне лікування поліпозу носу   

-       перший сеанс 1410,00 

-       повторний сеанс 920,00 

Лазерне лікування хронічного гіпертрофічного фарингіту, риніту 1225,00 

Лазерне лікування хронічного атрофічного фарингіту 1225,00 

Лазерне лікування кісти та папілом гортано-глоткі 1840,00 

Лазерне лікування ронхопатії (лікування хропіння) 1595,00 

Лазерне лікування фарингомікозу, тонзиломікозу 1225,00 

Лазерне лікування синехій та рубців порожнини носу    

-       одинарні (1-2 шт.) 1175,00 

-       множинні (3 та більше) 2020,00 

Лазерна лакунотомія   

- перший сеанс 1410,00 

- повторний сеанс 860,00 

Лазерна деструкція піднебінних мигдаликів 1535,00 

Лазерна тонзілектомія 1965,00 

Біопсія поліпів носу 900,00 

Біопсія гортані 900,00 

Видалення чужорідного тіла з носу 275,00 

Аспірація з носової порожнини (провідного спеціаліста) 165,00 

Блокада нижніх носових раковин з введенням медикаментів (провідного спеціаліста) 320,00 

Введення медикаментів в задню стінку глотки/перитионзилярно (провідного спеціаліста) 320,00 

Внутрішньогортанне введення медикаментів (провідного спеціаліста) 225,00 
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Видалення атероми (провідного спеціаліста) 965,00 

Введення/видалення носових тампонів (провідного спеціаліста) 175,00 

Видалення папілом/кіст (дужок, мигдаликів) (провідного спеціаліста) 490,00 

Видалення сірчаної пробки слухового проходу (вуха) (провідного спеціаліста) 265,00 

Видалення чужорідного тіла глотки (провідного спеціаліста) 295,00 

Видалення чужорідного тіла слухового проходу (вуха) (провідного спеціаліста) 295,00 

Зрошування слизової ротоглотки (провідного спеціаліста) 165,00 

Зупинка носової кровотечі медикаментозним шляхом (провідного спеціаліста) 365,00 

Катетеризація слухових труб з введенням медикаментів (провідного спеціаліста) 455,00 

Катетеризація слухових труб озоном (провідного спеціаліста) 515,00 

Пневмомасаж барабанної перетинки вуха (1 сеанс) (провідного спеціаліста) 165,00 

Продування слухової труби (вуха) (провідного спеціаліста) 165,00 

Промивання зовнішнього слухового проходу (провідного спеціаліста) 165,00 

Промивання лакун \ пазух (апаратний спосіб) (провідного спеціаліста) 225,00 

Промивання лакун \ пазух (ручний спосіб) (провідного спеціаліста) 195,00 

Пункція верхньощелепної (гайморової) пазухи з дренуванням (провідного спеціаліста) 870,00 

Редресація кісток носу зовнішня (провідного спеціаліста) 985,00 

Розтин гематом носу, вуха (провідного спеціаліста) 570,00 

Розтин нагноєної атероми (провідного спеціаліста) 775,00 

Розтин паратонзилярного абсцесу (провідного спеціаліста) 775,00 

Розтин фурункулу носу, слухового проходу (провідного спеціаліста) 775,00 

Туалет зовнішнього носу (провідного спеціаліста) 255,00 

Туалет зовнішнього слухового проходу (провідного спеціаліста) 255,00 

Аплікація слизової ротової порожнини, глотки, нижніх мигдаликів лікарськими засобами (провідного 

спеціаліста) 
195,00 

Меатотимпанальне введення лікарських засобів (провідного спеціаліста) 310,00 

Медикаментозне лікування поліпів носу (провідного спеціаліста) 1095,00 

Поліпотомія двобічна (провідного спеціаліста) 1385,00 

Поліпотомія однобічна (провідного спеціаліста) 775,00 

Кріолікування патології піднебінних мигдаликів (провідного спеціаліста)  1145,00 

Кріолікування хронічного риніту (провідного спеціаліста) 1145,00 

Кріолікування хронічного тонзиліту (провідного спеціаліста) 1145,00 

Кріолікування хворих хропінням з подовженим і стовщеним язичком м'якого неба (провідного спеціаліста) 1145,00 

Кріолікування келоїдних рубців вушних раковин (провідного спеціаліста) 1145,00 

Кріолікування хронічного фарингіту (провідного спеціаліста) 1145,00 

Кріолікування гемангіом (провідного спеціаліста) 1145,00 

Ендоскопія ЛОР-органів (провідного спеціаліста) 215,00 

Лазерне лікування хронічної носової кровотечі (провідного спеціаліста) 1280,00 

Лазерне лікування поліпозу носу (провідного спеціаліста)   

-       перший сеанс 1550,00 

-       повторний сеанс 1010,00 

Лазерне лікування хронічного гіпертрофічного фарингіту, риніту (провідного спеціаліста) 1345,00 

Лазерне лікування хронічного атрофічного фарингіту (провідного спеціаліста) 1345,00 

Лазерне лікування кісти та папілом гортаноглотки (провідного спеціаліста) 2015,00 

Лазерне лікування ронхопатії (лікування хропіння) (провідного спеціаліста) 1750,00 

Лазерне лікування фарингомікозу, тонзиломікозу (провідного спеціаліста) 1345,00 

Лазерне лікування синехій та рубців порожнини носу (провідного спеціаліста)   

-       одинарні (1-2 шт.) 1290,00 

-       множинні (3 та більше) 2220,00 

Лазерна лакунотомія (провідного спеціаліста)   

- перший сеанс 1550,00 

- повторний сеанс 945,00 

Лазерна деструкція піднебінних мигдаликів (провідного спеціаліста) 1680,00 

Лазерна тонзілектомія (провідного спеціаліста) 2160,00 

Біопсія поліпів носу (провідного спеціаліста) 990,00 

Біопсія гортані (провідного спеціаліста) 990,00 

Видалення чужорідного тіла з носу (провідного спеціаліста) 295,00 

   

Урологічні маніпуляції   

Катетеризація сечового міхура 260,00 

Масаж простати 260,00 
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Лікувальна інстиляція сечового міхура, уретри 270,00 

Масаж простати апаратом ''МАВІТ'' 285,00 

Масаж простати апаратом ''МАВІТ'' (5 сеансів зі знижкою 5%) 1355,00 

Масаж простати апаратом ''МАВІТ'' (10 сеансів зі знижкою 10%) 2565,00 

    

Ортопедичні маніпуляції   

Внутрішньосуглобове введення препаратів гіалуронової кислоти 440,00 

Внутрішньосуглобове введення препаратів гіалуронової кислоти під контролем УЗД 525,00 

Введення препаратів гіалуронової кислоти пролонгованої дії 620,00 

Введення препаратів гіалуронової кислоти пролонгованої дії під контролем УЗД 815,00 

Внутрішньосуглобове введення антигомотоксичних препаратів  335,00 

Параартикулярна блокада з глюкокортикоїдами  345,00 

Блокада стегнового нерва 565,00 

Пунктування суглобу 380,00 

Розкриття гематоми 870,00 

Внутрішнньосуглобове введення препарату Сингіал 1% 2мл, Фармак (препарат+введення) 1970,00 

Внутрішньосуглобове введення препарату Алфлутоп (препарат+введення) 620,00 

Параартикулярна блокада препаратом Дипроспан (препарат+введення) 765,00 

Параартикулярна блокада препаратом Депос (препарат+введення) 560,00 

Параартикулярна блокада препаратом Кеналог 40 620,00 

Параартикулярна блокада препаратом Депомедрол (препарат+введення) 620,00 

Параартикулярна блокада препаратами: Депомедрол, Бупівокаїн, Мільгама (препарат+введення) 655,00 

Внутрішньосуглобове введення препарату Гіалган (препарат+введення) 1845,00 

Внутрішньосуглобове введення препарату проФлекс Інтра (препарат+введення) 6050,00 

Внутрішньосуглобове введення препарату Флекселінк-4 (препарат+введення) 5170,00 

Параартикулярна блокада препаратом Флостерон (препарат+введення) 680,00 

Гальванотерапія (1 сеанс) 205,00 

Ультразвукова терапія (1 сеанс) 205,00 

Фонофорез з лікарським препататом (1 сеанс) 235,00 

Фонофорез (1 сеанс) 205,00 

Електрофорез з лікарськими препаратами (1 сеанс) 235,00 

Електрофорез (1 сеанс) 205,00 

Магнітолазер (1 сеанс) 235,00 

Електроміостимуляція (1 сеанс) 205,00 

Ампліпульстерепія (СМТ-синусоїдальна модульована терапія)(1 сеанс) 205,00 

Діадинамотерапія (ДДТ) (1 сеанс) 195,00 

Лазеротерапія (1 сеанс) 195,00 

Сухе витяжіння хребта (1 сеанс) 340,00 

Ударно-хвильова терапія (1 сеанс) 405,00 

Ударно-хвильова терапія (лімфодренаж) (1 сеанс) 645,00 

Паравертебральне введення озону 305,00 

Внутрішньовенне крапельне введення озону 285,00 

Плазмоліфтинг суглобів (1 пробірка) під контролем УЗД 1355,00 

Плазмоліфтинг суглобів (2 пробірка) під контролем УЗД 2700,00 

Плазмоліфтинг суглобів (1 пробіркa) 1110,00 

Магнітотерапія апаратом BTL 195,00 

  

Неврологічні маніпуляції  

Блокада паравертебральна 275,00 

Голкотерапія (перший сеанс) 255,00 

Голкотерапія (повторний сеанс) 225,00 

Комплекс голкотерапії (5 сеансів) зі знижкою 15 % 980,00 

Кінезіотейпування однієї зони 445,00 

   

Дерматологічні маніпуляції  

Видалення вульгарних бородавок рідким азотом (1-5 шт.) 250,00 

Видалення вульгарних бородавок рідким азотом (6 і більше шт.) 350,00 

Біопсія шкіри (доброякісні пухлини і пухлиноподібні процеси) 930,00 

Лікування акне рідким азотом 260,00 

Лікування вугрової хвороби рідким азотом 260,00 

Лікування демодекозу рідким азотом 260,00 
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Лікування келоїдних гіпертрофічних рубців до 1 см - 5 см  675,00 

Корекція лікування колоїдних гіпертрофічних рубців до 1 см - 5 см 565,00 

Лікування розацеа рідким азотом 260,00 

 Дерматоскопія (1-3 новоутворень) 125,00 

 Дерматоскопія (4-6 новоутворень) 215,00 

 Дерматоскопія (від 7 новоутворень) 390,00 

Видалення папілом, кондилом радіохвильовим методом до 5 шт. 540,00 

Видалення папілом, кондилом радіохвильовим методом від 6 до 10 шт. 830,00 

Видалення папілом, кондилом радіохвильовим методом 11-15 шт. 1210,00 

Видалення папілом, кондилом радіохвильовим методом 16-20 шт. 1580,00 

Видалення невусу 1 шт. (радіохвильовий метод) 620,00 

Видалення невусу 1 шт (з другої одиниці і за ножну наступну одиницю) (радіохвильовий метод) 540,00 

Видалення кератом 1 шт. (радіохвильовий метод) 620,00 

Видалення кератом 1 шт. (з другої одиниці і за ножну наступну одиницю) (радіохвильовий метод) 540,00 

Видалення підшовних бородавок радіохвильовим методом (від 2 до 5 мм) 1210,00 

Видалення підшовних бородавок радіохвильовим методом (1 шт. до 5 шт розміром до 5 мм) 540,00 

Видалення підшовних бородавок радіохвильовим методом (1 шт.до 5 шт. розміром більше 5 мм)  830,00 

Механічне видалення елементів контагіозного молюска (1-5 елементів) 250,00 

Механічне видалення елементів контагіозного молюска ( 6-10 елементів) 345,00 

Механічне видалення елементів контагіозного молюска (11-16 елементів) 445,00 

Виявлення міцелярних та дріжджеподібних грибів (до 200 видів) з нігтів, шкіри та волосся з видачею 

попереднього результату мікроскопії (14-30 днів).                                                                         

Визначення чутливості міцелярних грибів (1 культура), виділених з нігтів, шкіри та волосся до антимікотиків 

для перорального та зовнішнього застосування.  

Антимікотикограма                                                    

1170,00 

Видалення вульгарних бородавок рідким азотом (1-5 шт.) (провідного спеціаліста) 270,00 

Видалення вульгарних бородавок рідким азотом (6 і більше шт.) (провідного спеціаліста) 385,00 

Біопсія шкіри (доброякісні пухлини і пухлиноподібні процеси) (провідного спеціаліста) 1020,00 

Лікування акне рідким азотом (провідного спеціаліста)  280,00 

Лікування вугрової хвороби рідким азотом (провідного спеціаліста) 280,00 

Лікування демодекозу рідким азотом (провідного спеціаліста) 280,00 

Лікування келоїдних гіпертрофічних рубців до 1 см - 5 см (провідного спеціаліста) 745,00 

Корекція лікування колоїдних гіпертрофічних рубців до 1 см - 5 см (провідного спеціаліста) 620,00 

Лікування розацеа рідким азотом (провідного спеціаліста) 280,00 

   Дерматоскопія (1-3 новоутворень) (провідного спеціаліста) 130,00 

   Дерматоскопія (4-6 новоутворень) (провідного спеціаліста) 230,00 

   Дерматоскопія (від 7 новоутворень) (провідного спеціаліста) 425,00 

Видалення папілом, кондилом радіохвильовим методом до 5 шт. (провідного спеціаліста) 590,00 

Видалення папілом, кондилом радіохвильовим методом від 6 до 10 шт. (провідного спеціаліста) 915,00 

Видалення папілом, кондилом радіохвильовим методом 11-15 шт. (провідного спеціаліста) 1330,00 

Видалення папілом, кондилом радіохвильовим методом 16-20 шт. (провідного спеціаліста) 1735,00 

Видалення невусу 1 шт. (радіохвильовий метод) (провідного спеціаліста) 680,00 

Видалення невусу 1 шт (з другої одиниці і за ножну наступну одиницю) (радіохвильовий метод) (провідного 

спеціаліста) 
590,00 

Видалення кератом 1 шт. (радіохвильовий метод) (провідного спеціаліста) 680,00 

Видалення кератом 1 шт. (з другої одиниці і за ножну наступну одиницю) (радіохвильовий метод) (провідного 

спеціаліста) 
590,00 

Видалення підшовних бородавок радіохвильовим методом (від 2 до 5 мм) (провідного спеціаліста) 1330,00 

Видалення підшовних бородавок радіохвильовим методом (1 шт. до 5мм) (провідного спеціаліста) 590,00 

Видалення підшовних бородавок радіохвильовим методом (1 шт. до 5 шт розміром до 5 мм) (провідного 

спеціаліста) 
915,00 

Видалення підшовних бородавок радіохвильовим методом (1 шт.до 5 шт. розміром більше 5 мм) (провідного 

спеціаліста)  
270,00 

Механічне видалення елементів контагіозного молюска (1-5 елементів) (провідного спеціаліста) 270,00 

Механічне видалення елементів контагіозного молюска (6-10 елементів) (провідного спеціаліста) 380,00 

Механічне видалення елементів контагіозного молюска (11-16 елементів) (провідного спеціаліста) 490,00 

   

Кардіологічні маніпуляції   

Електрокардіографія з автоматичною обробкою даних 145,00 

Холтер ЕКГ (1 доба)                                                                     600,00 

Холтер ЕКГ (2 доби)  955,00 

Холтер АТ  (1 доба) 600,00 
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Холтер АТ (2 доби) 955,00 

Холтер ЕКГ+ Холтер АТ (1 доба) 790,00 

Холтер ЕКГ+ Холтер АТ (2 доби) 1110,00 

Пульсоксиметрія (SpO2) (1 доба) 600,00 

Холтер ЕКГ + пульсоксиметрія (SpO2) (1 доба) 790,00 

Холтер ЕКГ + пульсоксиметрія (SpO2) (2 доби) 1110,00 

Холтер АТ + пульсоксиметрія (SpO2) (1 доба) 790,00 

Холтер АТ + пульсоксиметрія  (SpO2) (2 доби) 1110,00 

Холтер ЕКГ+ Холтер АТ+  пульсоксиметрія  (SpO2)  (1 доба) 900,00 

Холтер ЕКГ+ Холтер АТ+  пульсоксиметрія  (SpO2)  (2 доби) 1185,00 

   

   

Хірургічні маніпуляції   

Видалення стороннього тіла 970,00 

Резекція нігтьової пластинки 725,00 

Пластика врослого нігтя чи/та видалення нігтьової пластини 1090,00 

Видалення кліща 365,00 

   

Проктологічні маніпуляції   

Ректороманоскопія 385,00 

   

Пульманологічні маніпуляції   

Спірографія 275,00 

   

Інгаляції   

Інгаляція з препаратом пацієнта 95,00 

Інгаляції з еуфіліном  115,00 

Інгаляції з фліксотидом та небутамолом 115,00 

Інгаляція з небутамолом 115,00 

Інгаляції з вентоліном (сальбутамолом) 115,00 

Інгаляція з фліксотидом 115,00 

Інгаляція з пульмікортом 150,00 

Комплекс інгаляцій з препаратом пацієнта (5 сеансів) зі знижкою 15% 405,00 

Комплекс інгаляцій з небутамолом (5 сеансів) зі знижкою 15% 490,00 

Комплекс інгаляцій з фліксотидом (5 сеансів) зі знижкою 15% 490,00 

Комплекс інгаляції з вентоліном (сальбутамолом) (5 сеансів) зі знижкою 15% 490,00 

Комплекс інгаляцій з пульмікортом (5 сеансів) зі знижкою 15% 640,00 

   

  

Масаж  

Лікувальний масаж спини загальний (C2-S5, від правої до лівої аксилярної лінії) 315,00 

Лікувальний масаж хребта (C2-S5, від правої до лівої лопаткової лінії) 295,00 

Лікувальний масаж грудного відділу хребта (C7-L1) 235,00 

Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (L1-S5) 200,00 

Лікувальний масаж грудної клітки (передня та задня поверхня) 275,00 

Лікувальний масаж шийно-грудного відділу хребта (C21-L1) 260,00 

Лікувальний масаж шийно-комірцевої зони (C1-Th4) 200,00 

Лікувальний масаж верхньої кінцівки 195,00 

Лікувальний масаж верхніх кінцівок 305,00 

Лікувальний масаж нижньої кінцівки 200,00 

Лікувальний масаж нижніх кінцівок 325,00 

Лікувальний масаж кінцівки (1 сегмент) 200,00 

Лікувальний масаж тіла (загальний) 560,00 

Остеопатичний масаж 660,00 

Остеопатичний масаж 1 зони 285,00 

Лікувальний дитячий масаж грудної клітки (передня та задня поверхня) 215,00 

Лікувальний дитячий масаж верхніх кінцівок (діти до 10 років) 200,00 

Лікувальний дитячий масаж верхніх кінцівок (діти від 10 до 18 років) 220,00 

Лікувальний дитячий масаж нижніх кінцівок (діти до 10 років) 200,00 

Лікувальний дитячий масаж нижніх кінцівок (діти від 10 до 18 років) 220,00 

Лікувальний дитячий масаж спини загальний (C2-S5, від правої до лівої середньої аксилярної лінії) (діти до 10 220,00 
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років) 

Лікувальний дитячий масаж спини загальний (C2-S5, від правої до лівої середньої аксилярної лінії) (діти від 10 

до 18 років) 
260,00 

Лікувальний дитячий загальний масаж тіла (діти до10 років) 325,00 

Лікувальний дитячий загальний масаж тіла (діти від 10 до 18 років) 385,00 

Лікувальний дитячий масаж шийно-грудного відділу хребта (C21-L1) 200,00 

Лікувальний дитячий масаж грудного відділу хребта (C7-L1) 170,00 

Антицелюлітний ручний масаж по зонах 230,00 

Лімфодренажний масаж по зонах 200,00 

Висцелярно-остеопатичний масаж 325,00 

Профілактичний масаж спини загальний (C2-S5, від правої до лівої аксилярної лінії) 315,00 

Профілактичний масаж хребта (C2-S5, від правої до лівої лопаткової лінії) 295,00 

Профілактичний масаж грудного відділу хребта (C7-L1) 235,00 

Профілактичний масаж попереково-крижового відділу хребта (L1-S5) 200,00 

Профілактичний масаж грудної клітки 275,00 

Профілактичний масаж шийно-грудного відділу хребта (C21-L1) 260,00 

Профілактичний масаж шийно-комірцевої зони (C1-Th4) 200,00 

Профілактичний масаж верхньої кінцівки 195,00 

Профілактичний масаж верхніх кінцівок 305,00 

Профілактичний масаж нижньої кінцівки 200,00 

Профілактичний масаж нижніх кінцівок 325,00 

Профілактичний масаж кінцівки (1 сегмент) 200,00 

Профілактичний масаж тіла (загальний) 560,00 

Профілактичний дитячий масаж грудної клітки (передня та задня поверхня) 215,00 

Профілактичний дитячий масаж верхніх кінцівок (діти до 10 років) 200,00 

Профілактичний дитячий масаж верхніх кінцівок (діти від 10 до 18 років) 220,00 

Профілактичний дитячий масаж нижніх кінцівок (діти до 10 років) 200,00 

Профілактичний дитячий масаж нижніх кінцівок (діти від 10 до 18 років) 220,00 

Профілактичний дитячий масаж спини загальний (C2-S5, від правої до лівої середньої аксилярної лінії) (діти до 

10 років) 
220,00 

Профілактичний дитячий масаж спини загальний (C2-S5, від правої до лівої середньої аксилярної лінії) (діти від 

10 до 18 років) 
260,00 

Профілактичний дитячий загальний масаж тіла (діти від 10 до 18 років) 325,00 

Профілактичний дитячий загальний масаж тіла (діти до 10 років) 385,00 

Профілактичний дитячий масаж шийно-грудного відділу хребта (C21-L1) 200,00 

Профілактичний дитячий масаж грудного відділу хребта (C7-L1) 170,00 

Загальний масаж з елементами гімнастики (спина, грудна клітина, кінцівки, живіт, голова) (діти до 1 року) 350,00 

Загальний масаж з елементами гімнастики при кривошиї (діти до 1 року) 350,00 

Загальний масаж з елементами гімнастики при дисплазії тазостегнових суглобів (діти до 1 року) 350,00 

Лікувальний масаж 1 ділянки (спина, грудна клітина, рука, живіт, голова) (діти до 1 року) 130,00 

Загальний масаж при деформації стоп (вальгус, варус, плоскостопість) (спина, грудна клітина, живіт, кінцівки) 

(діти від 1 до 5 років) 

330,00 

Загальний масаж при порушеннях постави (спина, грудна клітина, живіт, кінцівки) (діти від 1 до 5 років) 330,00 

Масаж нижніх кінцівок та сідничних м'язів (діти від 1 до 5 років) 200,00 

Масаж 1 ділянки (спина, грудна клітина, рука, нога, живіт, голова) (діти від 1 до 5 років) 130,00 

Масаж шийно-комірцевої ділянки, передньої поверхні грудної клітини та голови 350,00 

Масаж шийно-комірцевої ділянки, передньої поверхні грудної клітини та голови + ПІР 400,00 

   

   

Масаж (абонемент)   

Лікувальний масаж верхніх кінцівок (10 масажів) зі знижкою 10 % 2745,00 

Лікувальний масаж верхніх кінцівок (5 масажів) зі знижкою 10 % 1375,00 

Лікувальний масаж грудної клітки (10 масажів) зі знижкою 10 % 2475,00 

Лікувальний масаж грудної клітки (5 масажів) зі знижкою 10 % 1240,00 

Лікувальний масаж грудного відділу хребта (10 масажів) зі знижкою 10 % 2115,00 

Лікувальний масаж грудного відділу хребта (5 масажів) зі знижкою 10 % 1060,00 

Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (10 масажів) зі знижкою 10 % 1800,00 

Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (5 масажів) зі знижкою 10 % 900,00 

Лікувальний масаж спини загальний (10 масажів) зі знижкою 10 % 2835,00 

Лікувальний масаж спини загальний ( 5 масажів) зі знижкою 10 % 1420,00 

Лікувальний масаж тіла загальний (10 масажів) зі знижкою 10 % 5040,00 

Лікувальний масаж тіла загальний (5 масажів) зі знижкою 10 % 2520,00 
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Лікувальний масаж хребта (10 масажів) зі знижкою 10 % 2655,00 

Лікувальний масаж хребта (5 масажів) зі знижкою 10 % 1330,00 

Лікувальний масаж шийно-грудного відділу хребта (10 масажів) зі знижкою 10 % 2340,00 

Лікувальний масаж шийно-грудного відділу хребта (5 масажів) зі знижкою 10 % 1170,00 

Лікувальний масаж шийно-комірцевої зони (10 масажів) зі знижкою 10 % 1800,00 

Лікувальний масаж шийно-комірцевої зони (5 масажів) зі знижкою 10 % 900,00 

Лікувальний дитячий масаж спини загальний (10 масажів) (діти до 10 років) зі знижкою 10 % 1980,00 

Лікувальний дитячий масаж спини загальний (5 масажів) (діти до 10 років) зі знижкою 10 % 990,00 

Лікувальний дитячий масаж спини загальний (10 масажів) (діти від 10 до 18 років) зі знижкою 10 % 2340,00 

Лікувальний дитячий масаж спини загальний (5 масажів) (діти від 10 до 18 років) зі знижкою 10 % 1170,00 

Лікувальний дитячий масаж тіла загальний (10 масажів) (діти до 10 років) зі знижкою 10 % 2925,00 

Лікувальний дитячий масаж тіла загальний (5 масажів) (діти до 10 років) зі знижкою 10 % 1465,00 

Лікувальний дитячий масаж тіла загальний (10 масажів) (діти від 10 до 18 років) зі знижкою 10 % 3465,00 

Лікувальний дитячий масаж тіла загальний (5 масажів) (діти від 10 до 18 років) зі знижкою 10 % 1735,00 

Лікувальний дитячий масаж нижніх кінцівок (10 масажів) (діти до 10 років) зі знижкою 10 % 1800,00 

Лікувальний дитячий масаж нижніх кінцівок (5 масажів) (діти до 10 років) зі знижкою 10 % 900,00 

Лікувальний дитячий масаж нижніх кінцівок (10 масажів) (діти від 10 до 18 років) зі знижкою 10 % 1980,00 

Лікувальний дитячий масаж нижніх кінцівок (5 масажів) (діти від 10 до 18 років) зі знижкою 10 % 990,00 

Лікувальний дитячий масаж верхніх кінцівок (10 масажів) (діти до 10 років) зі знижкою 10 % 1800,00 

Лікувальний дитячий масаж верхніх кінцівок (5 масажів) (діти до 10 років) зі знижкою 10 % 900,00 

Лікувальний дитячий масаж верхніх кінцівок (10 масажів) (діти від 10 до 18 років) зі знижкою 10 % 1980,00 

Лікувальний дитячий масаж верхніх кінцівок (5 масажів) (діти від 10 до 18 років) зі знижкою 10 % 990,00 

Лікувальний дитячий масаж грудної клітки (10 масажів) зі знижкою 10 % 1935,00 

Лікувальний дитячий масаж грудної клітки (5 масажів) зі знижкою 10 % 970,00 

Лікувальний дитячий масаж шийно-грудного відділу хребта (10 масажів) зі знижкою 10 % 1800,00 

Лікувальний дитячий масаж шийно-грудного відділу хребта (5 масажів) зі знижкою 10 % 900,00 

Лікувальний дитячий масаж грудного відділу хребта (10 масажів) зі знижкою 10 % 1530,00 

Лікувальний дитячий масаж грудного відділу хребта (5 масажів) зі знижкою 10 % 765,00 

Остеопатичний масаж (5 масажів) зі знижкою 10 % 2970,00 

Остеопатичний масаж (10 масажів) зі знижкою 10 % 5940,00 

Антицелюлітний ручний масаж по зонах (5 масажів) зі знижкою 10 % 1035,00 

Антицелюлітний ручний масаж по зонах (10 масажів) зі знижкою 10 % 2070,00 

Лімфодренажний масаж по зонах (5 масажів) зі знижкою 10 % 900,00 

Лімфодренажний масаж по зонах (10 масажів) зі знижкою 10 % 1800,00 

Профілактичний масаж верхніх кінцівок (10 масажів)  зі знижкою 10 % 2745,00 

Профілактичний масаж верхніх кінцівок (5 масажів)  зі знижкою 10 % 1375,00 

Профілактичний масаж грудної клітки (10 масажів)  зі знижкою 10 % 2475,00 

Профілактичний масаж грудної клітки (5 масажів)  зі знижкою 10 % 1240,00 

Профілактичний масаж грудного відділу хребта (10 масажів)  зі знижкою 10 % 2115,00 

Профілактичний масаж грудного відділу хребта (5 масажів)  зі знижкою 10 % 1060,00 

Профілактичний масаж попереково-крижового відділу хребта (10 масажів)  зі знижкою 10 % 1800,00 

Профілактичний масаж попереково-крижового відділу хребта (5 масажів)  зі знижкою 10 % 900,00 

Профілактичний масаж спини загальний (10 масажів)  зі знижкою 10 % 2835,00 

Профілактичний масаж спини загальний ( 5 масажів)  зі знижкою 10 % 1420,00 

Профілактичний масаж тіла загальний (10 масажів)  зі знижкою 10 % 5040,00 

Профілактичний масаж тіла загальний (5 масажів)  зі знижкою 10 % 2520,00 

Профілактичний масаж хребта (10 масажів)  зі знижкою 10 % 2655,00 

Профілактичний масаж хребта (5 масажів)  зі знижкою 10 % 1330,00 

Профілактичний масаж шийно-грудного відділу хребта  (10 масажів)  зі знижкою 10 % 2340,00 

Профілактичний масаж шийно-грудного відділу хребта  (5 масажів)  зі знижкою 10 % 1170,00 

Профілактичний масаж шийно-комірцевої зони  (10 масажів)  зі знижкою 10 % 1980,00 

Профілактичний масаж шийно-комірцевої зони  (5 масажів)  зі знижкою 10 % 990,00 

Профілактичний дитячий масаж спини загальний (10 масажів) (діти до 10 років)  зі знижкою 10 % 1980,00 

Профілактичний дитячий масаж спини загальний (5 масажів) (діти до 10 років)   зі знижкою 10 % 990,00 

Профілактичний дитячий масаж спини загальний (10 масажів) (діти від 10 до 18 років)  зі знижкою 10 % 2340,00 

Профілактичний дитячий масаж спини загальний (5 масажів) (діти від 10 до 18 років) зі знижкою 10 % 1170,00 

Профілактичний дитячий масаж тіла загальний (10 масажів) (діти до 10 років) зі знижкою 10 % 2925,00 

Профілактичний дитячий масаж тіла загальний (5 масажів) (діти до 10 років) зі знижкою 10 % 1465,00 

Профілактичний дитячий масаж тіла загальний (10 масажів) (діти від 10 до 18 років) зі знижкою 10 % 3465,00 

Профілактичний дитячий масаж тіла загальний (5 масажів) (діти від 10 до 18 років) зі знижкою 10 % 1735,00 

Профілактичний дитячий масаж нижніх кінцівок (10 масажів) (діти до 10 років) зі знижкою 10 % 1800,00 
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Профілактичний дитячий масаж нижніх кінцівок (5 масажів) (діти до 10 років) зі знижкою 10 % 900,00 

Профілактичний дитячий масаж нижніх кінцівок (10 масажів) (діти від 10 до 18 років) зі знижкою 10 % 1980,00 

Профілактичний дитячий масаж нижніх кінцівок (5 масажів) (діти від 10 до 18 років) зі знижкою 10 % 990,00 

Профілактичний дитячий масаж верхніх кінцівок (10 масажів) (діти до 10 років) зі знижкою 10 % 1800,00 

Профілактичний дитячий масаж верхніх кінцівок (5 масажів) (діти до 10 років) зі знижкою 10 % 900,00 

Профілактичний дитячий масаж верхніх кінцівок (10 масажів) (діти від 10 до 18 років) зі знижкою 10 % 1980,00 

Профілактичний дитячий масаж верхніх кінцівок (5 масажів) (діти від 10 до 18 років) зі знижкою 10 % 990,00 

Профілактичний дитячий масаж грудної клітки (10 масажів) зі знижкою 10 % 1935,00 

Профілактичний дитячий масаж грудної клітки (5 масажів) зі знижкою 10 % 970,00 

Профілактичний дитячий масаж шийно-грудного відділу хребта (10 масажів) зі знижкою 10 % 1800,00 

Профілактичний дитячий масаж шийно-грудного відділу хребта (5 масажів) зі знижкою 10 % 900,00 

Профілактичний дитячий масаж грудного відділу хребта (10 масажів) зі знижкою 10 % 1530,00 

Профілактичний дитячий масаж грудного відділу хребта (5 масажів) зі знижкою 10 % 765,00 

   

   

Реабілітація  

Консультація лікаря-реабілітолога 300,00 

Механотерапія 220,00 

Пресотерапія нижньої частини тіла 360,00 

Пресотерапія верхньої частини тіла 360,00 

Пресотерапія всього тіла 430,00 

ЛФК 275,00 

Комплекс з 5 сеансів ЛФК з 10% знижкою 1240,00 

ЛФК при деформаціях стопи 275,00 

ЛФК при порушеннях постави 275,00 

ЛФК при гіпертонічній хворобі  300,00 

ЛФК при остеохондрозі 300,00 

ЛФК при грижах хребта 300,00 

Суглобова гімнастика при остеоартриті 300,00 

  

  

Офтальмологічні маніпуляції   

Оптична когерентна томографія макули обох очей                                                                                295,00 

Оптична когерентна томографія обох очей (глаукомна програма (ДЗН, макула, кут ПК))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            495,00 

Оптична когерентна томографія рогівки обох очей 295,00 

Оптична когерентна томографія обох очей (скринінг, ДЗН, макула)      385,00 

Оптична когерентна томографія (біометрія) обох очей 330,00 

Оптична когерентна томографія (ангіографія сітківки) обох очей       420,00 

Комп'ютерна сферопериметрія диску зорового нерву обох очей  340,00 

Оптична когерентна томографія диску зорового нерву обох очей        340,00 

Обстеження передньої поверхні ока (визначення причин сухості ока) 625,00 

Визначення внутрішньоочного тиску (по Маклакову) 145,00 

Визначення внутрішньоочного тиску безконтактне (пневмотонометрія) 145,00 

Видалення стороннього тіла ока 175,00 

Визначення гостроти зору 120,00 

Визначення рефракції (комп'ютерна рефрактометрія)  110,00 

Ін'єкція в навколоочну ділянку (парабульбарна)  120,00 

Огляд в щілинній лампі (біомікроскопія) 175,00 

Огляд очного дна (офтальмоскопія) 155,00 

Підбір окулярів (проста рецептура)  200,00 

Підбір окулярів (складна рецептура) 255,00 

Санація кон'юнктивального мішка 145,00 

   

   

Вакцинація   

Вакцинація препаратом Бустрікс 1200,00 

Вакцинація препаратом Бустрікс Поліо 1400,00 

Вакцинація препаратом Варілрикс 1500,00 

Вакцинація препаратом Верораб 1100,00 

Вакцинація препаратом Гардасил 6200,00 

Вакцинація препаратом Гексаксим 2000,00 

Вакцинація препаратом Енджерікс (доросла) 610,00 
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Вакцинація препаратом Енджерікс (дитяча) 480,00 

Вакцинація препаратом Імовакс Поліо 630,00 

Вакцинація препаратом Індіраб 1100,00 

Вакцинація препаратом Інфанрикс 1500,00 

Вакцинація препаратом Інфанрикс гекса 2500,00 

Вакцинація препаратом Інфанрикс ІПВ  1900,00 

Вакцинація препаратом Інфанрикс ІПВ ХІБ 2300,00 

Вакцинація препаратом М-М-Рвакспро 680,00 

Вакцинація препаратом Менактра 1950,00 

Вакцинація препаратом Німенрикс 2600,00 

Вакцинація препаратом Пентаксим 1800,00 

Вакцинація препаратом Превенар 3700,00 

Вакцинація препаратом Пріорикс 850,00 

Вакцинація препаратом Ротарикс 1350,00 

Вакцинація препаратом Синфлорикс 2000,00 

Вакцинація препаратом Стамаріл 1450,00 

Вакцинація препаратом Твінрикс 1550,00 

Вакцинація препаратом Тетраксим 1350,00 

Вакцинація препаратом ФСМЕ-імун 2700,00 

Вакцинація препаратом Хаврикс (доросла) 1220,00 

Вакцинація препаратом Хаврикс (дитяча) 900,00 

Вакцинація препаратом Хіберикс 970,00 

Вакцинація препаратом Церварикс 2200,00 

Лабораторна діагностика  

  

Гематологічні дослідження  

Клінічний аналіз крові (автоматичний підрахунок: лейкоцитів, еритроцитів, гемоглобіну, гематокриту, 

еритоцитарних індексів, тромбоцитів, тромбоцитарних індексів, підрахунок під мікроскопом: лейкоцитарної 

формули з описом характеристики еритроцитів та дегенеративних змін в лейкоцитах, визначення ШОЕ) 

170,00 

Клінічний аналіз крові з ретикулоцитами (автоматичний підрахунок: лейкоцитів, еритроцитів, гемоглобіну, 

гематокриту, еритоцитарних індексів, тромбоцитів, тромбоцитарних індексів, підрахунок під мікроскопом: 

кількості ретикулоцитів, лейкоцитарної формули з описом характеристики еритроцитів та дегенеративних змін в 

лейкоцитах, визначення ШОЕ) 

185,00 

Визначення часу згортання крові за методом Моравіца 95,00 

Визначення тривалості кровотечі за методом Дюка 95,00 

Клінічний аналіз крові для післяопераційних пацієнтів (автоматичний підрахунок: лейкоцитів, еритроцитів, 

гемоглобіну, гематокриту, еритоцитарних індексів, тромбоцитів, тромбоцитарних індексів) 
100,00 

    

Біохімічні дослідження   

Глюкоза крові 100,00 

Глікемічний профіль два визначення глюкози (глюкоза натщесерце та через дві години після прийому їжі) 170,00 

Глікемічний профіль три визначення глюкози (глюкоза натщесерце, через дві години після прийому їжі та ще 

через дві години після прийому їжі) 
190,00 

Тест толерантності до глюкози два визначення (глюкоза натщесерце та через дві години після прийому глюкози) 170,00 

Тест толерантності до глюкози три визначення (глюкоза натщесерце, через одну години після прийому глюкози 

та ще через дві години після попереднього прийому глюкози) 
190,00 

Холестерин 110,00 

Білірубін загальний, прямий, непрямий 160,00 

Аланінамінотрансфераза (АлАт) 105,00 

Аспартатамінотрансфераза (АсАТ) 105,00 

Глюкоза сечі в добовій порції 105,00 

Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ) 100,00 

Лужна фосфатаза (ЛФ) 100,00 

Загальний білок 90,00 

Альбумін 90,00 

Сечова кислота 90,00 

Сечовина 90,00 

Креатинін 90,00 

Печінкові проби (9 показників: загальний білок, альбумін, білірубін загальний, прямий, непрямий, 

аспартатамінотрансфераза (АСАТ), аланінамінотрансфераза (АЛАТ), гамма- глутамілтрансфераза (ГГТ), лужна 

фосфатаза (ЛФ)) 

465,00 

Ниркові проби (3 показники: креатинін, сечовина, сечова кислота) 180,00 
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Коагулограма (ПЧ, % по Квіку, МНВ/INR, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ) 340,00 

Протромбіновий тест (протромбіновий час, % протромбіну по Квіку, МНВ/INR) 130,00 

    

Загальноклінічні дослідження   

Аналіз сечі загальний (визначення фізичних властивостей сечі: колір, прозорість, хімічних властивостей сечі: 

лейкоцити, кетони, нітрити, уробіліноген, білірубін, білок, глюкоза, питома вага, кров, мікроскопічне 

дослідження препаратів осаду сечі) 

115,00 

Аналіз сечі на білок та глюкозу в добовій сечі 105,00 

Аналіз сечі на жовчні пігменти 105,00 

Аналіз сечі на глюкозу 105,00 

Аналіз сечі на кетони (ацетон) та глюкозу 170,00 

Аналіз сечі за Нечипоренком (підрахунок формених елементів сечі: еритроцитів, лейкоцитів, циліндрів в 1мл) 115,00 

Аналіз сечі за Земницьким (визначення діапазону коливань кількості та питомої ваги сечі за добу) 180,00 

Аналіз сім'яної рідини (спермограма) (визначення фізичних властивостей, підрахунок кількості сперматозоїдів, 

кінезісграми, кількості живих і мертвих сперматозоїдів в пофарбованих препаратах за Блумом, мікроскопічне 

дослідження нативного препарату, підрахунок морфології сперматозоїдів в пофарбованих препаратах за 

Паппенгеймом-Крюковим, підрахунок показнику плодовитості Фарріса) 

350,00 

Проба Шуварського (оцінка біологічної сумісності сперматозоїдів і слизу шийки матки) 300,00 

Проба Курцрока-Міллера (оцінка проникаючої здатності сперматозоїдів в слиз шийки матки) 300,00 

Риноцитограма (виявлення в виділеннях із носа змін, характерних для алергічних реакцій організму або для 

інфекційних процесів) 
135,00 

Мікроскопічне дослідження на коростяний кліщ (дослідження вмісту папуловезикульозних елементів висипань, 

зішкрябів зі шкіри на наявність або відсутність кліща корости) 
135,00 

Мікроскопічне дослідження на патологічні гриби (дослідження волосся, лусочок шкіри, нігтів на наявність або 

відсутність спор, міцелію патологічного гриба) 
175,00 

Мікроскопічне дослідження на кліщ демодекс (дослідження вій, зішкрябів з уражених ділянок шкір, вмісту залоз 

на наявність або відсутність кліща демодекс) 
135,00 

Аналіз виділення із сечостатевих органів у жінок (мікроскопічне дослідження матеріалу із сечостатевих органів 

(піхва, цервікальний канал, уретра) для виявлення клітинних елементів, бактеріальної мікрофлори, гонококів, 

трихомонад, гарднарел та елементів грибів, морфологічно подібних до дріжжоподібних грибів) 

145,00 

Аналіз виділення із сечостатевих органів у чоловіків (мікроскопічне дослідження матеріалу із сечостатевих 

органів (уретра) для виявлення клітинних елементів, бактеріальної мікрофлори, гонококів, трихомонад, 

гарднарел та елементів грибів, морфологічно подібних до дріжжоподібних грибів) 

165,00 

Аналіз виділення із простати (визначення кольору та в'язкості та мікроскопічне дослідження виділення із 

простати) 
165,00 

Аналіз калу (копрограма) (визначення  фізичних, хімічних властивостей: реакції калу, реакції на приховану 

кров, стеркобілін, білірубін, білок та мікроскопічне дослідження нативного та пофарбованих препаратів калу) 
130,00 

Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) 120,00 

Аналіз калу на кишкові паразити 160,00 

Аналіз калу на приховану кров 160,00 

    

Імунологічні дослідження   

Група крові та резус-фактор 235,00 

  

Цитологічні дослідження   

Цитоморфологічне дослідження (визначення клітинного складу цитограм з виявленням атипових клітин при 

мікроскопічному дослідженні ексфоліативного гінекологічного матеріалу) 
135,00 

Цитологічне дослідження (мікроскопічне дослідження ексфоліативного, пункційного матеріалу для оцінки 

наявності патологічного процесу, визначення біологічного характеру росту, часто ідентифікування гістологічного 

типу новоутворення та ступінь диференціювання) 

170,00 

Тонкоголкова пункція новоутворення  грудної залози під контролем УЗД з цитологічним дослідженням 935,00 

    

Серологічні дослідження   

Treponema pallidum (RPR-carbon-тест) 235,00 

  

   

Термінові лабораторні дослідження   

   

Гематологічні дослідження   

Клінічний аналіз крові (автоматичний підрахунок: лейкоцитів, еритроцитів, гемоглобіну, гематокриту, 

еритоцитарних індексів, тромбоцитів, тромбоцитарних індексів, підрахунок під мікроскопом: лейкоцитарної 

формули з описом характеристики еритроцитів та дегенеративних змін в лейкоцитах, визначення ШОЕ) 

340,00 

Клінічний аналіз крові з ретикулоцитами (автоматичний підрахунок: лейкоцитів, еритроцитів, гемоглобіну, 370,00 
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гематокриту, еритоцитарних індексів, тромбоцитів, тромбоцитарних індексів, підрахунок під мікроскопом: 

кількості ретикулоцитів, лейкоцитарної формули з описом характеристики еритроцитів та дегенеративних змін в 

лейкоцитах, визначення ШОЕ) 

Визначення часу згортання крові за методом Моравіца 190,00 

Визначення тривалості кровотечі за методом Дюка 190,00 

   

Біохімічні дослідження   

Глюкоза крові 200,00 

Глікемічний профіль два визначення глюкози (глюкоза натщесерце та через дві години після прийому їжі) 340,00 

Глікемічний профіль три визначення глюкози (глюкоза натщесерце, через дві години після прийому їжі та ще 

через дві години після прийому їжі) 
380,00 

Тест толерантності до глюкози два визначення (глюкоза натщесерце та через дві години після прийому їжі) 340,00 

Тест толерантності до глюкози три визначення (глюкоза натщесерце, через дві години після прийому їжі та ще 

через дві години після прийому їжі) 
380,00 

Холестерин 220,00 

Білірубін загальний, прямий, непрямий 320,00 

Аланінамінотрансфераза ( АлАт) 210,00 

Аспартатамінотрансфераза (АсАТ) 210,00 

Гамма-глютамілтрансфераза  ( ГГТ) 200,00 

Лужна фосфатаза (ЛФ) 200,00 

Загальний білок 180,00 

Альбумін 180,00 

Сечова кислота 180,00 

Сечовина 180,00 

Креатинін 180,00 

Печінкові проби (9 показників: загальний білок, альбумін, білірубін загальний, прямий, непрямий, 

аспартатамінотрансфераза (АСАТ), аланінамінотрансфераза (АЛАТ), гамма- глутамілтрансфераза (ГГТ), лужна 

фосфатаза (ЛФ)) 

930,00 

Ниркові проби (3 показники: креатинін, сечовина, сечова кислота) 360,00 

Коагулограма (ПЧ, % по Квіку, МНВ/INR, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ) 680,00 

Протромбіновий тест (протромбіновий час, % протромбіну по Квіку, МНВ/INR) 260,00 

   

Загальноклінічні дослідження   

Аналіз сечі загальний (визначення фізичних властивостей сечі: колір, прозорість, хімічних властивостей сечі: 

лейкоцити, кетони, нітрити, уробіліноген, білірубін, білок, глюкоза, питома вага, кров, мікроскопічне 

дослідження препаратів осаду сечі) 

230,00 

Аналіз сечі на білок та глюкозу в добовій сечі 210,00 

Аналіз сечі на жовчні пігменти 210,00 

Аналіз сечі на глюкозу 210,00 

Аналіз сечі на кетони (ацетон) та глюкозу 340,00 

Аналіз сечі за Нечипоренком (підрахунок формених елементів сечі: еритроцитів, лейкоцитів, циліндрів в 1мл) 230,00 

Аналіз сечі за Земницьким (визначення діапазону коливань кількості та питомої ваги сечі за добу) 360,00 

Аналіз калу (копрограма) (визначення  фізичних, хімічних властивостей: реакції калу, реакції на приховану 

кров, стеркобілін, білірубін, білок та мікроскопічне дослідження нативного та пофарбованих препаратів калу) 
260,00 

Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) 240,00 

Аналіз калу на кишкові паразити 320,00 

Аналіз калу на приховану кров 320,00 

   

Імунологічні дослідження   

Група крові та резус-фактор 470,00 

Серологічні дослідження   

Treponema pallidum (RPR-carbon-тест) 470,00 

  

   

Введення хіміотерапії   

Введення хіміотерапії в денному стаціонарі (до 2 год) 2835,00 

Введення хіміотерапії в денному стаціонарі (до 3 год) 3780,00 

Введення хіміотерапії в денному стаціонарі (до 5 год) 5670,00 

Введення хіміотерапії в денному стаціонарі (до 7 год) 6510,00 

Введення хіміотерапії за схемою АС 9765,00 

Введення хіміотерапії за схемою СНОТ 9765,00 

Введення хіміотерапії за схемою Flot 13775,00 



18 

Введення хіміотерапії за схемою Xelox 19110,00 

Введення хіміотерапії препаратом Вінорельбін 8295,00 

Введення хіміотерапії препаратом Гемцитабін 8610,00 

Введення хіміотерапії препаратом Гемцитабін + Карбоплатін 11290,00 

Введення хіміотерапії за схемою Доцетаксел + Цисплатін 11260,00 

Введення хіміотерапії препаратом Етопозид 7275,00 

Введення хіміотерапії препаратом Паклітаксел + Карбоплатін 12915,00 

Введення хіміотерапії золедроновою кислотою 4515,00 

Супровід пацієнта на хіміотерапії 990,00 

  

  

Дорослий та дитячий стаціонар   

Внутрішньом'язева ін'єкція з препаратом пацієнта 80,00 

Комплекс 5 ін'єкцій з препаратом пацієнта зі знижкою 15% 340,00 

Внутрішньовенна ін'єкція з препаратом пацієнта 95,00 

Комплекс 5 внутрішньовенних ін'єкцій з препаратом пацієнта зі знижкою 15% 405,00 

Дитячий стаціонар  

Перебування в денному стаціонарі 1 візит (до 1 години) в супроводі лікаря 340,00 

Перебування в денному стаціонарі 3 візита (до 1 години) в супроводі лікаря 955,00 

Перебування в денному стаціонарі 5 візитів (до 1 години) в супроводі лікаря 1445,00 

Кожна наступна година перебування в стаціонарі в супроводі лікаря 290,00 

  

Дорослий стаціонар  

Перебування в денному стаціонарі 1 візит (до 1 години) 240,00 

Перебування в денному стаціонарі 3 візита (до 1 години) 700,00 

Перебування в денному стаціонарі 5 візитів (до 1 години) 1165,00 

Перебування в денному стаціонарі 7 візитів (до 1 години) 1425,00 

Кожна наступна година перебування в стаціонарі  205,00 

  

Додаткові лікувально-діагностичні послуги  

Антропометрія (вага, зріст - вимірювання) 65,00 

Вимірювання артеріального тиску, пульсу 55,00 

Виїзд медичного працівника в межах міста у плановому порядку для виконання лікувально-діагностичних 

послуг (забір крові, ЕКГ). Вартість маніпуляції оплачується окремо згідно прайсу 
230,00 

Виїзд медичного працівника поза місто, в межах 15 км зони, у плановому порядку для виконання лікувально-

діагностичних послуг (забір крові, ЕКГ). Вартість маніпуляції оплачується окремо згідно прайсу 
275,00 

Взяття венозної крові 55,00 

Взяття капілярної крові для загального аналізу крові 55,00 

Взяття капілярної крові для біохімічних досліджень 55,00 

Взяття біологічного матеріалу системами одноразового використання (для дослідження) на гінекологічному 

кріслі 
70,00 

Забір біологічного матеріалу 70,00 

Забір біологічного матеріалу (Медібор) 70,00 

Забір біологічного матеріалу (Сінево) 70,00 

Взяття цитологічного матеріалу 70,00 

Послуги інших лабораторій згідно договорів  

   

* - провідними спеціалістами клініки вважаються лікарі: Андреєва Л.Д., Бабалик Н.В., Бабалик О.І, Большакова 

Н.Ю., Герман Р.О., Гордійчук В.П., Гуз Н.Л., Далека М.В., Жміда О.А., Невмержицький І.М., Ніколенко С.В. 

Малафійчук Л.О., Масловська Т.М., Новицька А.Г., Панченко М.А., Чичеба А.П., Шевчук Л.В., Шинкаренко 

Л.А., Яцук М.М. 

 

  

Операційне відділення  

  

Ортопедичні оперативні втручання  

Ендопротезування суглобу (без вартості протезу) 25470,00 

Ендопротезування 2-х суглобів (без вартості протезів) 35000,00 

Остеометалосинтез кісток верхньої кінцівки 1 категорії складності 8050,00 

Остеометалосинтез кісток верхньої кінцівки 2 категорії складності 10290,00 

Остеометалосинтез кісток верхньої кінцівки 3 категорії складності 15350,00 

Остеометалосинтез кісток нижньої кінцівки 1 категорії складності 9200,00 

Остеометалосинтез кісток нижньої кінцівки 2 категорії складності 12820,00 
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Остеометалосинтез кісток нижньої кінцівки 3 категорії складності 17880,00 

Артроскопічна меніскектомія 1 категорії складності 15350,00 

Артроскопічна реконструкція хрестоподібної зв’язки 1 категорії складності 23320,00 

Артроскопія плечового суглобу 1 категорії складності 14550,00 

Артроскопія плечового суглобу 2 категорії складності 19150,00 

Відкрите вправлення ключиці з ОМС 9030,00 

Видалення металоконструкції 1 категорії складності 6500,00 

Видалення металоконструкції 2 категорії складності 10290,00 

Видалення металоконструкції 3 категорії складності 12820,00 

Видалення металоконструкції нижньої кінцівки 1 категорії складності 7380,00 

Ушивання власної зв'язки надколінника 8800,00 

Ортопедична операція на зв'язковому апараті кисті 1 категорії складності 3970,00 

Ортопедична операція на верхній кінцівці 1 категорії складності 7130,00 

Ортопедична операція на нижній кінцівці 1 категорії складності 7130,00 

Мікрохірургічна операція кисті 1 категорії складності 5110,00 

Мікрохірургічна операція кисті 2 категорії складності 6240,00 

Мікрохірургічна операція кисті 3 категорії складності 7760,00 

Мікрохірургічна операція кисті 5 категорії складності 19780,00 

Реконструкція переднього відділу стопи 8220,00 

Видалення фіброми в ділянці колінного суглобу 8570,00 

Відкрите ушивання Ахілового сухожилка 7650,00 

Розсічення карпальної зв'язки 2070,00 

Ампутація пальця кисті 7000,00 

Репозиція уламкового перелому 1 категорії складності 800,00 

Репозиція уламкового перелому 2 категорії складності 1440,00 

Лікування хвороби Нотта (стенозуючий лігаментит) 1060,00 

  

Загальна хірургія  

Діагностична лапароскопія  8400,00 

Лапаротомія 7760,00 

Діагностична відеоторакоскопія 8400,00 

Мікродренування плевральної порожнини 5900,00 

Торакоскопічне видалення кісти перикарда 38100,00 

Діагностична торакоскопія з біопсією утворень (перикарда, плеври, л/в, легень) 17250,00 

Лапароскопічна апендектомія 1 категорії складності 11560,00 

Лапароскопічна апендектомія 2 категорії складності 13450,00 

Лапароскопічна апендектомія 3 категорії складності 15350,00 

Лапароскопічна апендектомія 4 категорії складності 17900,00 

Лапароскопічна холецистектомія 1 категорії складності 12800,00 

Лапароскопічна холецистектомія 2 категорії складності 15350,00 

Лапароскопічна нефректомія за участі залучених експертів 1 категорії складності 63400,00 

Лапароскопічна нефректомія за участі залучених експертів 2 категорії складності 76070,00 

Лапароскопічна нефректомія за участі залучених експертів 3 категорії складності 88700,00 

Лапаротомічна нефректомія за участі залучених експертів 1 категорії складності 50770,00 

Лапаротомічна нефректомія за участі залучених експертів 2 категорії складності 63400,00 

Лапаротомічна нефректомія за участі залучених експертів 3 категорії складності 76070,00 

Стегнова кила з алопластикою 15350,00 

Пахова кила з пластикою сіткою 1 категорії складності 12800,00 

Пахова кила з пластикою сіткою 2 категорії складності 15350,00 

Пупочна кила без сітки включно з місцевою анестезією 12800,00 

Холедохолідіаз (холедохолітоекстракція) 19150,00 

Роз'єднання злук 13970,00 

Лапароскопічна стегнова кила 18500,00 

Лапаротомічна колостомія 19150,00 

Лапаротомічна резекція шлунку 19150,00 

Резекція шлунку (гастректомія) з апаратом Liga-Sure 41900,00 

Резекція шлунку (гастректомія) з апаратом Свармед 25470,00 

Гемігепатектомія відкритим способом 25470,00 

Лапароскопічна резекція шлунку 1 категорії складності 40650,00 

Лапароскопічна резекція шлунку 2 категорії складності 69750,00 

Лапароскопічна резекція шлунку 3 категорії складності 79870,00 
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Лапароскопічна санація та дренування черевної порожнини 12800,00 

Лапаротомія. Геміколонектомія 25470,00 

Лапаротомія. Резекція сигмовидної кишки 21700,00 

Лапаротомічна геміколектомія 1 категорії складності 19150,00 

Лапароскопічна правобічна геміколектомія 1 категорії складності 40650,00 

Лапароскопічна правнобічна геміколектомія 2 категорії складності 62160,00 

Лапароскопічна гастроплікація (морбідне ожиріння) 1 категорії складності 40650,00 

Лапароскопічна гастроплікація (морбідне ожиріння) 2 категорії складності 88950,00 

Лапароскопічна фундоплікація (кила стравохідного отвору діафрагми; ГЕРХ) 1 категорії складності 35600,00 

Лапароскопічна фундоплікація (кила стравохідного отвору діафрагми; ГЕРХ) 40650,00 

Лапароскопічна передня резекція прямої кишки (екстирпація прямої кишки) 1 категорії складності 45700,00 

Лапароскопічна передня резекція прямої кишки (екстирпація прямої кишки) 2 категорії складності 74800,00 

Лапароскопічна передня резекція прямої кишки (екстирпація прямої кишки) 3 категорії складності 86200,00 

Лапароскопічна лівостороння геміколектомія 1 категорії складності 40650,00 

Лапароскопічна лівостороння геміколектомія 2 категорії складності 62160,00 

Правобічна геміколектомія (мезоколектомія справа) 38100,00 

Лапароскопічна нефректомія з додатковим оперативним втручанням 1 категорії складності 43300,00 

Лапаротомічне видалення пухлини черевної порожнини, заочеревинного простору 1 категорії складності 30070,00 

Лапаротомічне видалення пухлини черевної порожнини, заочеревинного простору 2 категорії складності 33500,00 

Лапароскопічне видалення кісти черевної порожнини 11500,00 

Лапароскопічна єюностомія 12800,00 

Відеоасистована (циліндрична) черевно-анальна резекція прямої кишки за методикою T.Holm 35250,00 

Лапароскопічна адреналектомія 1 категорії складності (без зшиваючих апаратів) 34330,00 

Лапароскопічна адреналектомія 2 категорії складності  40650,00 

Атипова резекція печінки, сегментектомія 1 категорії складності 39100,00 

Атипова резекція печінки, сегментектомія 2 категорії складності 44850,00 

Лапароскопічна аднексектомія 1 категорії складності 17830,00 

Лапаротомічна нефректомія 19150,00 

Корекція діастазу прямих мязів живота без абдомінопластики (відкритим способом) 12800,00 

Абдомінопластика 34500,00 

Модифікована абдомінопластика 40250,00 

Лапаротомічне видалення гемангіоми печінки 21700,00 

Вентральна кила з сіткою 19150,00 

Вентральна кила з сіткою 2 категорії складності 25000,00 

Лапароскопічна герніопластика  13450,00 

Герніотомія з алопластикою передньої черевної стінки 1 категорії складності 12800,00 

Гемітиреоїдектомія 12800,00 

Паратиреоїдектомія 12800,00 

Тиреоїдектомія 14550,00 

Лапароскопічна фенестрація 1 категорії складності 22940,00 

Лапароскопічна фенестрація 2 категорії складності 31800,00 

Лапароскопічна резекція шлунку 1 категорії складності 40650,00 

Лапароскопічна резекція шлунку 2 категорії складності 69750,00 

Лапароскопічна резекція шлунку 3 категорії складності 79870,00 

Дренування кісти підшлункової залози 28000,00 

Лапаротомічна резекція підшлункової залози (при хронічному панкреатиті) 41900,00 

Лапаротомічна гастропанкретодуоденальна резекція (при пухлинах гепатопанкретодуаденальної зони) 48240,00 

Лапаротомічна повздовжня панкреотостомія 19150,00 

Закриття кишкової нориці (накладення гастро-єюно анастамоза) 1 категорії складності 10300,00 

Закриття кишкової нориці (накладення гастро-єюно анастамоза) 2 категорії складності 15350,00 

Закриття урахуса 11560,00 

Виразкова хвороба зі стенозуванням (лапаротомічна пілородуоденопластика) 19150,00 

Видалення доброякісного новоутворення прямої кишки 1 категорії складності 6900,00 

Ампутація нижньої кінцівки 17250,00 

Ампутація пальця кінцівки 7010,00 

Видалення бокової кісти шиї 11500,00 

Видалення серединної кісти шиї 5750,00 

Ліпосакція шийного горба 7070,00 

Мала хірургія з місцевою анестезією 5300,00 

Видалення післяопераційного рубця 1 категорії складності 2900,00 

Видалення післяопераційного рубця 2 категорії складності 4000,00 
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Видалення післяопераційного рубця 3 категорії складності 5750,00 

Плевральна пункція 1000,00 

Абдомінопункція 1000,00 

Холецистостома 1 категорії складності 1700,00 

Холецистостома 2 категорії складності 8050,00 

Епіцистостома 1 категорії складності 1400,00 

Пункція абсцесу печінки 1270,00 

Розкриття гнійника (абсцесу, панарицію, гідраденіту та ін.) 1 категорії складності 1800,00 

Розкриття гнійника (абсцесу, панарицію, гідраденіту та ін.) 2 категорії складності 2070,00 

Видалення кісти куприка 4200,00 

Видалення доброякісного новоутворення шкіри та підшкірної основи 1 категорії складності  1800,00 

Видалення доброякісного новоутворення шкіри та підшкірної основи 2 категорії складності  3840,00 

Видалення доброякісного новоутворення шкіри та підшкірної основи 3 категорії складності 4600,00 

Видалення доброякісного новоутворення шкіри та підшкірної основи 4 категорії складності 6900,00 

Видалення злоякісного новоутворення шкіри 1 категорії складності 5100,00 

Видалення злоякісного новоутворення шкіри 2 категорії складності 5750,00 

  

ЛОР-хірургія (доросла)  

Ендоскопічна септопластика з формуванням співустя з залученим спеціалістом 1 категорії складності 23000,00 

Ендоскопічна септопластика з формуванням співустя з залученим спеціалістом 2 категорії складності 27000,00 

Двобічна вазотомія та ендоскопічна септопластика 23000,00 

Ендоскопічна пансинусотомія з залученим спеціалістом 1 категорії складності 23000,00 

Ендоскопічна пансинусотомія з залученим спеціалістом 2 категорії складності 27000,00 

Гаймороетмоїдотомія 7200,00 

Поліпектомія ЛОР-органів 1 категорії складності 5400,00 

Викривлення перетинки носа (септопластика) 1 категорії складності 7850,00 

Викривлення перетинки носа (септопластика) 2 категорії складності 9110,00 

Конхотомія 1 категорії складності 5000,00 

Конхотомія 2 категорії складності 6270,00 

Конхотомія 3 категорії складності 8160,00 

Редресація кісток носа в анатомічне положення 5300,00 

Тонзилектомія 1 категорії складності 5180,00 

Тонзилектомія 2 категорії складності 9800,00 

  

Гінекологічні оперативні втручання  

Діагностична гістероскопія  6500,00 

Гістероскопічна біопсія ендометрію 1 категорії складності                                                                                                                      6900,00 

Гістероскопічна біопсія ендометрію 2 категорії складності                                                                                                                      7470,00 

Гістероскопічна резекція ендометрію 1 категорії складності                                                                                                                      9430,00 

Гістероскопічна резекція ендометрію 2 категорії складності                                                                                                                      10350,00 

Гістероскопічне видалення поліпу ендометрію 1 категорії складності                                                                                                                      9090,00 

Гістероскопічне видалення поліпу ендометрію 2 категорії складності                                                                                                                      9660,00 

Гістероскопічна абляція ендометрію 1 категорії складності                                                                                                                      9660,00 

Гістероскопічна абляція ендометрію 2 категорії складності                                                                                                                      10350,00 

Гістероскопічне розсічення синехій порожнини матки 1 категорії складності                                                                                                                      9430,00 

Гістероскопічне розсічення синехій порожнини матки 2 категорії складності                                                                                                                      10100,00 

Гістероскопічне розсічення перетинки порожнини матки 1 категорії складності                                                                                                                      9430,00 

Гістероскопічне розсічення перетинки порожнини матки 2 категорії складності                                                                                                                      10100,00 

Гістероскопічне видалення субмукозного вузла матки 1 категорії складності 9900,00 

Гістероскопічне видалення субмукозного вузла матки 2 категорії складності 10350,00 

Лапароскопічна міомектомія 1 категорії складності 19150,00 

Лапароскопічна міомектомія 2 категорії складності 23000,00 

Лапароскопічна міомектомія 3 категорії складності 25470,00 

Консервативна міомектомія 1 категорії складності 17830,00 

Консервативна міомектомія 2 категорії складності 19150,00 

Консервативна лапаротомічна міомектомія матки 19150,00 

Трансвагінальна гістероктомія 1 категорії складності 20400,00 

Трансвагінальна гістероктомія 2 категорії складності 23000,00 

Трансвагінальна гістероктомія 3 категорії складності 26740,00 

Лапароскопічна стерилізація 10350,00 

Лапароскопічне лікування трубного та перитонеального безпліддя 1 категорії складності                                                                                                                        14100,00 
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Лапароскопічне лікування трубного та перитонеального безпліддя 2 категорії складності                                                                                                                        16620,00 

Лапароскопічно-асистована трансвагінальна екстирпація матки з додатками або без них 1 категорії складності    20400,00 

Лапароскопічно-асистована трансвагінальна екстирпація матки з додатками або без них 2 категорії складності    24200,00 

Лапароскопічно-асистована трансвагінальна екстирпація матки з додатками або без них 3 категорії складності    26560,00 

Лапароскопічно-асистована трансвагінальна екстирпація матки з додатками або без них 4 категорії складності    31800,00 

Лапароскопічна надпіхвова ампутація матки з придатками 1 категорії складності 20400,00 

Лапароскопічна надпіхвова ампутація матки з придатками 2 категорії складності 24200,00 

Лапароскопічна надпіхвова ампутація матки з придатками 3 категорії складності 26740,00 

Лапаротомічна екстирпація матки 1 категорії складності 19150,00 

Лапаротомічна екстирпація матки 2 категорії складності 22940,00 

Лапаротомічна екстирпація матки 3 категорії складності 25470,00 

Лапароскопічна надпіхвова екстирпація матки 20400,00 

Лапароскопічне лікування синдрому полікистозних яєчників 1 категорії складності                                                                                                                        14100,00 

Лапароскопічне лікування синдрому полікистозних яєчників 2 категорії складності                                                                                                                        16600,00 

Лапароскопічне лікування кист та пухлин яєчників 1 категорії складності                                                                                                                        12800,00 

Лапароскопічне лікування кист та пухлин яєчників 2 категорії складності                                                                                                                        14100,00 

Лапароскопічне втручання при позаматковій вагітності 1 категорії складності                                                                                                                        15350,00 

Лапароскопічне втручання при позаматковій вагітності 2 категорії складності                                                                                                                        17880,00 

Лапароскопічне лікування гідросальпінксу 1 категорії складності                                                                                                                        11560,00 

Лапароскопічне лікування гідросальпінксу 2 категорії складності                                                                                                                        12820,00 

Лапаротомічне видалення пухлин та доброякісних новоутворень яєчників 2 категорії складності 17420,00 

Лапароскопічна надпіхвова ампутація матки  18400,00 

Ампутація шийки матки 1 категорії складності 17830,00 

Ампутація шийки матки 2 категорії складності 20400,00 

Оперативне лікування апоплексії яєчника 1 категорії складності 14090,00 

Оперативне лікування апоплексії яєчника 2 категорії складності 16680,00 

Діатермоконізація шийки матки 1 категорії складності             3330,00 

Діатермоконізація шийки матки 2 категорії складності             4000,00 

Бужування цервікального каналу 1 категорії складності 2300,00 

Бужування цервікального каналу 2 категорії складності 2880,00 

Розтин фурункула статевої губи (з бак. посівом) 1 категорії складності 2300,00 

Розтин фурункула статевої губи (з бак. посівом) 2 категорії складності 2880,00 

Розтин абсцесу бартолінієвої залози (з бак. посівом) 1 категорії складності 2400,00 

Розтин абсцесу бартолінієвої залози (з бак. посівом) 2 категорії складності 3100,00 

Видалення кісти бартолінієвої залози 5870,00 

Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви 1 категорії складності                                                                                                                                                           2400,00 

Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви 2 категорії складності                                                                                                                                                           3100,00 

Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки 1 категорії складності                                                                                                                                                           2880,00 

Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки 2 категорії складності                                                                                                                                                           3560,00 

Видалення внутрішньоматкових контрацептивів з вишкрібанням стінок порожнини матки 1 категорії складності                                                                                                                                                           2880,00 

Видалення внутрішньоматкових контрацептивів з вишкрібанням стінок порожнини матки 2 категорії складності                                                                                                                                                           3560,00 

Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки і цервікального каналу 1 категорії складності                                                                                                                      3560,00 

Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки і цервікального каналу 2 категорії складності                                                                                                                      4260,00 

Преривання вагітності терміном до 9 тижнів (за медичними показами) 4490,00 

Преривання завмерлої та прогресуючої вагітності терміном до 12 тижнів (за медичними показами) 5180,00 

Видалення фіброматозного вузла, що народжується, з вишкрібанням стінок порожнини матки 1 категорії 

складності                                                                                                                      
4370,00 

Видалення фіброматозного вузла, що народжується, з вишкрібанням стінок порожнини матки 2 категорії 

складності                                                                                                                      
4980,00 

   

Естетична гінекологія  

Лабіопластика 1 категорії складності 9030,00 

Лабіопластика 2 категорії складності 9900,00 

Гіменопластика 1 категорії складності 8400,00 

Гіменопластика 2 категорії складності 9200,00 

Передня та задня кольпоррафія 1 категорії складності 11960,00 

Передня та задня кольпоррафія 2 категорії складності 15750,00 

Передня та задня кольпоррафія 3 категорії складності 19550,00 

  

Мамологічні оперативні втручання  

Секторальна резекція молочної залози 1 категорії складності 9030,00 
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Секторальна резекція молочної залози 2 категорії складності 9900,00 

Двобічна секторальна резекція молочної залози 1 категорії складності 11560,00 

Двобічна секторальна резекція молочної залози 2 категорії складності 13200,00 

Заміна імплантів молочних залоз (без вартості імплантів) 1 категорії складності 24300,00 

Радикальна мастектомія 1 категорії складності 23170,00 

  

Операції на венах  

Мінісафенектомія 1 категорії складності 5870,00 

Мінісафенектомія 2 категорії складності 6500,00 

Склерооблітерація варикозних вен (2 ін'єкції)  4600,00 

Корекція склерооблітерації варикозних вен 1 категорії складності (1 ін'єкція) 1440,00 

Корекція склерооблітерації варикозних вен 2 категорії складності (2 ін'єкції) 1700,00 

Склерооблітерація телеангіектазів (на 1 ногу) 1 категорії складності 4100,00 

Склерооблітерація телеангіектазів (на 1 ногу) 2 категорії складності 4700,00 

Сафенектомія 1 категорії складності 9030,00 

Сафенектомія 2 категорії складності 9900,00 

Сафенектомія 3 категорії складності 10930,00 

Сафенектомія 1 категорії складності (виконується провідним спеціалістом клініки, заслуженим лікарем України) 12800,00 

Сафенектомія 2 категорії складності (виконується провідним спеціалістом клініки, заслуженим лікарем України) 19150,00 

Сафенектомія 3 категорії складності (виконується провідним спеціалістом клініки, заслуженим лікарем України) 25470,00 

Ендовенозна лазерна абляція, доповнена мініфлебектомією 1 категорії складності 16270,00 

Ендовенозна лазерна абляція, доповнена мініфлебектомією 2 категорії складності 19150,00 

  

Урологічні оперативні втручання  

Контактна лазерна цистолітотрипсія 1 категорії складності 10500,00 

Контактна лазерна цистолітотрипсія 2 категорії складності 11670,00 

Контактна лазерна цистолітотрипсія 3 категорії складності 12800,00 

Контактна лазерна уретеролітотрипсія 1 категорії складності 15100,00 

Контактна лазерна уретеролітотрипсія 2 категорії складності 17400,00 

Контактна лазерна уретеролітотрипсія 3 категорії складності 19700,00 

Контактна лазерна пієлолітотрипсія ретроградна 1 категорії складності 17400,00 

Контактна лазерна пієлолітотрипсія ретроградна 2 категорії складності 19700,00 

Контактна лазерна пієлолітотрипсія ретроградна 3 категорії складності 23170,00 

Перкутанна нефролітотрипсія 1 категорії складності 23170,00 

Перкутанна нефролітотрипсія 2 категорії складності 28900,00 

Перкутанна нефролітотрипсія за участі залучених експертів 1 категорії складності 34670,00 

Перкутанна нефролітотрипсія за участі залучених експертів 2 категорії складності 40400,00 

Постановка урологічного стенту 1 категорії складності 3800,00 

Видалення урологічного стенту 1150,00 

Біопсія простати під контролем УЗД 5180,00 

Біопсія сечового міхура під контролем УЗД 4660,00 

Трансуретральна резекція простати 15350,00 

Трансуретральна резекція сечового міхура 14100,00 

Відкрита аденомектомія 14100,00 

Видалення кісти придатка 1 категорії складності                                                                                                                        8740,00 

Видалення кісти придатка 2 категорії складності                                                                                                                        9550,00 

Кругове висічення крайньої плоті 1 категорії складності                                                                                                                        7130,00 

Кругове висічення крайньої плоті 2 категорії складності   7760,00 

Лапароскопічне кліпування лівої сім'яної вени (варикоцеле) 1 категорії складності                                                                                                                               10300,00 

Лапароскопічне кліпування лівої сім'яної вени (варикоцеле) 2 категорії складності                                                                                                                               11560,00 

Операція Іванісевича, Мармара з приводу варикоцелє зліва 1 категорії складності                                                                                                                            9030,00 

Операція Іванісевича, Мармара з приводу варикоцелє зліва 2 категорії складності                                                                                                                            9900,00 

Усунення водянки оболонок яєчка 1 категорії складності                                                                                                                                     9030,00 

Усунення водянки оболонок яєчка 2 категорії складності                                                                                                                                     9900,00 

Вазектомія (хірургічна стерилізація)  8400,00 

Видалення поліпу уретри 4000,00 

Видалення папілом статевого члена 3450,00 

Роз'єднання вуздечки статевого члена 3450,00 

Бужування уретри 1 категорії складності 2300,00 

Бужування уретри 2 категорії складності 2880,00 

Епіцистостомія 2400,00 
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Відеоцистоскопія 1500,00 

Відеоуретроскопія 1500,00 

  

Проктологічні оперативні втручання  

Степлерна гемороїдопексія (Операція Лонго) 15350,00 

Гемороїдектомія зі зварюванням тканин 12800,00 

Видалення інтрасфінктерної нориці із ушиванням рани лоскутом слизової 7760,00 

Видалення анальної тріщини з анопластикою 7760,00 

Закрита гемороїдектомія 7760,00 

Гострий передній підшкірний парапроктит 9030,00 

Гострий задній підшкірний парапроктит 9950,00 

Видалення поліпів анального каналу 9660,00 

Видалення стороннього тіла з прямої кишки (ректоскопом) 1 категорії складності 1500,00 

Видалення стороннього тіла з прямої кишки (ректоскопом) 2 категорії складності 2070,00 

Видалення стороннього тіла з прямої кишки (трансанально) 1 категорії складності 1540,00 

Видалення стороннього тіла з прямої кишки (трансанально) 2 категорії складності 2070,00 

Видалення тромбу зовнішнього гемороїдального вузла (тромбектомія) 2300,00 

Висічення тромбованого зовнішнього гемороїдального вузла 2600,00 

Видалення гемороїдальних бахромок 2540,00 

Висічення зовнішнього гемороїдального вузла 2600,00 

Розкриття та дренування нагноєної кісти (або ЕКХ) куприкової ділянки (з бак. посівом) 2960,00 

Розкриття, санація та дренування гнійника (проктологія) 1 категорії складності 3600,00 

Розкриття, санація та дренування гнійника (проктологія) 2 категорії складності 4200,00 

Латексне лігування внутрішніх гемороїдальних вузлів 1 категорії складності 3330,00 

Латексне лігування внутрішніх гемороїдальних вузлів 2 категорії складності 4200,00 

  

Нейрохірургічні оперативні втручання  

Видалення кили міжхребцевого диску шийного відділу хребта  

Видалення кили міжхребцевого диску шийного відділу хребта 14500,00 

Видалення кили диску грудного відділу хребта 14500,00 

Перкутанна транспедикулярна фіксація хребта 13200,00 

Оперативне втручання на периферичних нервах 1 категорії складності 6500,00 

Оперативне втручання на периферичних нервах 2 категорії складності 12800,00 

Вертебропластика 1 категорії складності 6500,00 

Інтерламінарне, транслігаментозне видалення екструзії (кили, грижи) міжхребцевого диску поперекового диску 

поперекового відділу хребта 1 категорії складності 
15100,00 

Інтерламінарне, транслігаментозне видалення екструзії (кили, грижи) міжхребцевого диску поперекового диску 

поперекового відділу хребта 2 категорії складності 
19150,00 

Інтерламінарне, транслігаментозне видалення екструзії (кили, грижи) міжхребцевого диску поперекового диску 

поперекового відділу хребта 3 категорії складності 
25500,00 

Видалення екструзії (кили, грижи) міжхребцевого диску поперекового відділу хребта та TLIF – фіксація на 

даному рівні із застосуванням сучасних імплантів (без вартості імплантів) 1 категорії складності 
16700,00 

Видалення екструзії (кили, грижи) міжхребцевого диску поперекового відділу хребта та TLIF – фіксація на 

даному рівні із застосуванням сучасних імплантів (без вартості імплантів) 2 категорії складності 
21700,00 

Видалення екструзії (кили, грижи) міжхребцевого диску поперекового відділу хребта та TLIF – фіксація на 

даному рівні із застосуванням сучасних імплантів (без вартості імплантів) 3 категорії складності 
28000,00 

Видалення екструзії (кили, грижи) міжхребцевого диску шийного відділу з переднім міжтіловим корпородезом 

шийними кейджами та натільними пластинами із застосуванням сучасних імплантів (без вартості кейджів та 

імплантів) 1 категорії складності 

14950,00 

Видалення екструзії (кили, грижи) міжхребцевого диску шийного відділу з переднім міжтіловим корпородезом 

шийними кейджами та натільними пластинами із застосуванням сучасних імплантів (без вартості кейджів та 

імплантів)  категорії складності 

20400,00 

Видалення екструзії (кили, грижи) міжхребцевого диску шийного відділу з переднім міжтіловим корпородезом 

шийними кейджами та натільними пластинами із застосуванням сучасних імплантів (без вартості кейджів та 

імплантів) 3 категорії складност 

26740,00 

Перкутанна селективна дерецепція фасеткових суглобів на різних рівнях під контролем електронно-оптичного 

перетворювача (без вартості імплантів) 1 категорії складності 
25470,00 

Перкутанна селективна дерецепція фасеткових суглобів на різних рівнях під контролем електронно-оптичного 

перетворювача (без вартості імплантів) 2 категорії складності 
31800,00 

Перкутанна селективна дерецепція фасеткових суглобів на різних рівнях під контролем електронно-оптичного 

перетворювача (без вартості імплантів) 3 категорії складності 
38100,00 

Декомпресія хребтового каналу та нейрофорамінальних отворів із траспедикулярною фіксацією та TLIF – 

фіксацією хребта (без вартості імплантів) 1 категорії складності 
15350,00 
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Декомпресія хребтового каналу та нейрофорамінальних отворів із траспедикулярною фіксацією та TLIF – 

фіксацією хребта (без вартості імплантів) 2 категорії складності 
21700,00 

Декомпресія хребтового каналу та нейрофорамінальних отворів із траспедикулярною фіксацією та TLIF – 

фіксацією хребта (без вартості імплантів) 3 категорії складності 
28000,00 

Корекція,  траспедикулярна та TLIF – фіксація хребта при дегенеративних та травматичних спондилолістезах 

(зміщеннях) тіл хребців на різних рівнях із застосуванням сучасних імплантів (без вартості імплантів) 1 категорії 

складності 

16600,00 

Корекція,  траспедикулярна та TLIF – фіксація хребта при дегенеративних та травматичних спондилолістезах 

(зміщеннях) тіл хребців на різних рівнях із застосуванням сучасних імплантів (без вартості імплантів) 2 категорії 

складності 

22940,00 

Корекція,  траспедикулярна та TLIF – фіксація хребта при дегенеративних та травматичних спондилолістезах 

(зміщеннях) тіл хребців на різних рівнях із застосуванням сучасних імплантів (без вартості імплантів) 3 категорії 

складності 

29270,00 

Корекція,  траспедикулярна та TLIF – фіксація хребта при травматичних компресійних переломах тіл хребців на 

різних рівнях із застосуванням сучасних імплантів (без вартості імплантів) 1 категорії складності 
16600,00 

Корекція,  траспедикулярна та TLIF – фіксація хребта при травматичних компресійних переломах тіл хребців на 

різних рівнях із застосуванням сучасних імплантів (без вартості імплантів) 2 категорії складності 
22940,00 

Корекція,  траспедикулярна та TLIF – фіксація хребта при травматичних компресійних переломах тіл хребців на 

різних рівнях із застосуванням сучасних імплантів (без вартості імплантів) 3 категорії складності 
29270,00 

Малоінвазивна перкутанна (черезшкірна) транспедикулярна корекція та фіксація хребта при травматичних 

компресійних переломах тіл хребців на різних рівнях із застосуванням сучасних імплантів (без вартості 

імплантів) 1 категорії складності 

12800,00 

Малоінвазивна перкутанна (черезшкірна) транспедикулярна корекція та фіксація хребта при травматичних 

компресійних переломах тіл хребців на різних рівнях із застосуванням сучасних імплантів (без вартості 

імплантів) 2 категорії складності 

19150,00 

Малоінвазивна перкутанна (черезшкірна) транспедикулярна корекція та фіксація хребта при травматичних 

компресійних переломах тіл хребців на різних рівнях із застосуванням сучасних імплантів (без вартості 

імплантів) 3 категорії складності 

25470,00 

Пункційна вертебропластика тіл хребців при травматичних та патологічних (остеопоротичні, MTS ураження) 

компресійних переломах тіл хребців на різних рівнях, агресивні гемангіоми тіл хребців 1 категорії складності 
6500,00 

Пункційна вертебропластика тіл хребців при травматичних та патологічних (остеопоротичні, MTS ураження) 

компресійних переломах тіл хребців на різних рівнях, агресивні гемангіоми тіл хребців 2 категорії складності 
9030,00 

Пункційна вертебропластика тіл хребців при травматичних та патологічних (остеопоротичні, MTS ураження) 

компресійних переломах тіл хребців на різних рівнях, агресивні гемангіоми тіл хребців 3 категорії складності 
11560,00 

Краніопластика післятравматичних та післяопераційних дефектів черепа 1 категорії складності 13450,00 

Краніопластика післятравматичних та післяопераційних дефектів черепа 2 категорії складності 19780,00 

Краніопластика післятравматичних та післяопераційних дефектів черепа 3 категорії складності 26100,00 

Краніотомія, видалення травматичних епідуральних, субдуральних та внутрішньомозкових гематом  1 категорії 

складності 
17900,00 

Краніотомія, видалення травматичних епідуральних, субдуральних та внутрішньомозкових гематом  2 категорії 

складності 
24200,00 

Краніотомія, видалення травматичних епідуральних, субдуральних та внутрішньомозкових гематом  3 категорії 

складності 
30530,00 

Операція при вдавлених переломах черепа 1 категорії складності 16600,00 

Операція при вдавлених переломах черепа 2 категорії складності 22940,00 

Операція при вдавлених переломах черепа 3 категорії складності 29270,00 

Шунтуюча операція при внутрішній прогресуючій гідроцефалії 1 категорії складності 16000,00 

Шунтуюча операція при внутрішній прогресуючій гідроцефалії 2 категорії складності 22300,00 

Шунтуюча операція при внутрішній прогресуючій гідроцефалії 3 категорії складності 28630,00 

Краніотомія, видалення пухлин головного мозку 1 категорії складності 19800,00 

Краніотомія, видалення пухлин головного мозку 2 категорії складності 26100,00 

Краніотомія, видалення пухлин головного мозку 3 категорії складності 32430,00 

Видалення пухлин спинного мозку та спинномозкового каналу на різних рівнях 1 категорії складності 16600,00 

Видалення пухлин спинного мозку та спинномозкового каналу на різних рівнях 2 категорії складності 22940,00 

Видалення пухлин спинного мозку та спинномозкового каналу на різних рівнях 3 категорії складності 29270,00 

Ревізія та заміна переферійного катетера лікворо-шунтуючої системи 6440,00 

Блокада спинномозкового корінця під контролем рентгеноптичного перетворювача (з в/в анестезією) 3700,00 

Ревізія післяопераційної рани (нейрохірургічна) 2 категорії складності 5900,00 

  

  

Дитяча оперативна хірургія  

Урологічні оперативні втручання  

Лапароскопічна ліквідація варікоцеле у дітей 1 категорії складності 10300,00 
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Лапароскопічна ліквідація варікоцеле у дітей 2 категорії складності 11560,00 

Ліквідація варікоцеле у дітей 1 категорії складності 7760,00 

Ліквідація варікоцеле у дітей 2 категорії складності 8500,00 

Ліквідація водянки оболочки яєчка у дітей 1 категорії складності 7760,00 

Ліквідація водянки оболочки яєчка у дітей 2 категорії складності 8500,00 

Ліквідація перекруту яєчка у дітей 1 категорії складності 6500,00 

Ліквідація перекруту яєчка у дітей 2 категорії складності 7760,00 

Ліквідація гідатіди яєчка у дітей 1 категорії складності 4850,00 

Ліквідація гідатіди яєчка у дітей 2 категорії складності 5870,00 

Висічення крайньої плоті статевого члена у дітей 3970,00 

Обрізання та видалення кіст препуції у дітей 1 категорії складності 7760,00 

Обрізання та видалення кіст препуції у дітей 2 категорії складності 8500,00 

Низведення яєчка (лікування крипторхізму) у дітей 1 категорії складності 11560,00 

Низведення яєчка (лікування крипторхізму) у дітей 2 категорії складності 13450,00 

Лікування гіпоспадії 1 категорії складності у дітей 12800,00 

Лікування гіпоспадії 2 категорії складності у дітей 16600,00 

Лікування гіпоспадії 3 категорії складності у дітей 19150,00 

Дитяча урологічна операція 1 категорії складності 1250,00 

   

Загальна хірургія  

Відеоторакоскопічна модифікована операція 31800,00 

Видалення кістково-хрящового екзостозу 1 категорії складності 4770,00 

Видалення металоконструкцій у дітей 2070,00 

Зондування сльозного каналу у дітей 1180,00 

Розтин та дренування гнійника у дітей 1800,00 

Видалення новоутворення шкіри та підшкірної основи у дітей 3840,00 

Видалення бородавок у дітей 1040,00 

Лапароскопічна апендектомія у дітей 1 категорії складності 10300,00 

Лапароскопічна апендектомія у дітей 2 категорії складності 13450,00 

Лапароскопічне видалення кили у дітей 1 категорії складності 9030,00 

Лапароскопічне видалення кили у дітей 2 категорії складності 9900,00 

Видалення пупочної кили у дітей 1 категорії складності 5870,00 

Видалення пупочної кили у дітей 2 категорії складності 6500,00 

Видалення пахової кили у дітей 1 категорії складності 7130,00 

Видалення пахової кили у дітей 2 категорії складності 7890,00 

Видалення кили білої лінії живота у дітей 1 категорії складності 6500,00 

Видалення кили білої лінії живота у дітей 2 категорії складності 7260,00 

Закрита остеоклазія (дитяча) 4200,00 

   

Оперативні втручання на ЛОР-органах  

Аденотомія, тонзілотомія у дітей 1 категорії складності                                                                                                                        4600,00 

Аденотомія, тонзілотомія у дітей 2 категорії складності                                                                                                                        5230,00 

Тимпанопункція у дітей 1200,00 

Пластика вуздечки язика у дітей 1 категорії складності                                                                                                                        2450,00 

Пластика вуздечки язика у дітей 2 категорії складності                                                                                                                        3100,00 

Пластика вуздечки верхньої губи у дітей 1 категорії складності                                                                                                                        2450,00 

Пластика вуздечки верхньої губи у дітей 2 категорії складності                      3100,00 

Видалення стороннього тіла з ЛОР-органів у дітей 1 категорії складності                                                                                                                        1060,00 

Видалення стороннього тіла з ЛОР-органів у дітей 2 категорії складності                                                                                                                        1560,00 

Видалення доброякісних новоутворень м'яких тканин ЛОР органів у дітей 1 категорії складності                                                                                                                        3100,00 

Видалення доброякісних новоутворень м'яких тканин ЛОР органів у дітей 2 категорії складності          3700,00 

Видалення привушної фістули у дітей 1 категорії складності                                                                                                                        3330,00 

Видалення привушної фістули у дітей 2 категорії складності               3970,00 

  

Оперативні методики діагностики та лікування  

Переодопераційна консультація лікаря 265,00 

Передопераційна консультація терапевта з ЕКГ 255,00 

Пункція щитовидної залози під контролем УЗД з цитологічним дослідженням 1085,00 

Трепанбіопсія новоутворення під контролем УЗД 2350,00 

Перев'язка післяопераційного пацієнта 1 категорії складності   275,00 

Перев'язка післяопераційного пацієнта 2 категорії складності   550,00 
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Перев'язка післяопераційного пацієнта 3 категорії складності   800,00 

Видалення дренажу 275,00 

Зняття швів 1 категорії складності 275,00 

Зняття швів 2 категорії складності 365,00 

   

Анестезійне забезпечення   

Передопераційна консультація анестезіолога 280,00 

Премедикація 110,00 

Місцева анестезія (тип 1) 110,00 

Місцева анестезія (тип 2) 220,00 

Місцева анестезія (тип 3) 440,00 

Сакральна блокада 385,00 

Провідникова анестезія до 1 години 1650,00 

Провідникова анестезія до 2 годин 2310,00 

Провідникова анестезія до 3 годин 3300,00 

Анестезійне забезпечення операції до 30 хв. 1 категорії складності 660,00 

Анестезійне забезпечення операції до 30 хв. 2 категорії складності 1770,00 

Анестезійне забезпечення операції до 1 год. 2450,00 

Анестезійне забезпечення операції до 1,5 год. 2780,00 

Анестезійне забезпечення операції до 2 год. 3030,00 

Анестезійне забезпечення операції до 2,5 год. 3300,00 

Анестезійне забезпечення операції до 3 год. 3650,00 

Анестезійне забезпечення операції до 3,5 год. 3920,00 

Анестезійне забезпечення операції до 4 год. 4390,00 

Анестезійне забезпечення операції до 4,5 год. 4900,00 

Анестезійне забезпечення операції до 5 год. 5430,00 

Анестезійне забезпечення операції до 5,5 год. 5890,00 

Анестезійне забезпечення операції до 6 год. 6350,00 

Анестезійне забезпечення операції до 6,5 год. 6930,00 

Анестезійне забезпечення операції до 7 год. 7500,00 

Анестезійне забезпечення операції до 7,5 год. 7770,00 

Анестезійне забезпечення операції до 8 год. 8085,00 

Анестезійне забезпечення операції до 8,5 год. 8375,00 

Анестезійне забезпечення операції до 9 год. 8660,00 

Анестезійне забезпечення операції до 9,5 год. 9030,00 

  

Перебування в палаті   

Перебування в палаті інтенсивної терапії до 3 годин 1045,00 

Перебування в палаті інтенсивної терапії (1 доба) 3300,00 

Перебування в палаті до 2 годин 660,00 

Перебування в палаті до 5 годин 990,00 

Перебування в одномісній палаті класу А (1 доба)  1650,00 

Перебування в двомісній палаті класу А (1 доба)  1100,00 

Перебування в одномісній палаті класу В (1 доба)  2750,00 

Перебування в двомісній палаті класу В (1 доба)  2200,00 

Перебування в одномісній палаті класу С (1 доба)  3850,00 

Перебування в двомісній палаті класу С (1 доба) 3300,00 

Перебування в одномісній палаті класу С2 (1 доба)  3300,00 

Перебування в двомісній палаті класу С2 (1 доба) 2750,00 

Сумісне перебування в палаті (1 доба) 1100,00 

Медикаментозний супровід післяопераційного пацієнта (тип 1) 330,00 

Медикаментозний супровід післяопераційного пацієнта (тип 2) 550,00 

Медикаментозний супровід післяопераційного пацієнта (тип 3) 880,00 

  

  

Пакети передопераційного лабораторного обстеження  

Пакет передопераційного лабораторного обстеження (стандартний) для дорослих  (16 показників: клінічний 

аналіз крові, аналіз сечі загальний, глюкоза, загальний білок, креатинін, білірубін загальний, прямий, непрямий, 

аспартатамінотрансфераза (АСАТ), аланінамінотрансфераза (АЛАТ), Treponema pallidum (RPR-carbon-тест), 

гепатит В (HBsAg – швидкий тест), гепатит С (HCV – швидкий тест), тест на ВІЛ 1/2 (швидкий тест), група 

крові та резус-фактор, коагулограма) 

1350,00 

Пакет передопераційного лабораторного обстеження (стандартний + золотистий стафілокок) для дорослих (17 1450,00 
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показників: клінічний аналіз крові, аналіз сечі загальний, глюкоза, загальний білок, креатинін, білірубін 

загальний, прямий, непрямий, аспартатамінотрансфераза (АСАТ), аланінамінотрансфераза (АЛАТ), Treponema 

pallidum (RPR-carbon-тест),  гепатит В (HBsAg – швидкий тест), гепатит С (HCV – швидкий тест), тест на ВІЛ 

1/2 (швидкий тест), група крові та резус-фактор, коагулограма, золотистий стафілокок) 

Пакет передопераційного лабораторного обстеження (мінімальний) для дорослих (10 показників: клінічний 

аналіз крові, аналіз сечі загальний, глюкоза, Treponema pallidum (RPR-carbon-тест), гепатит В (HBsAg –швидкий 

тест), гепатит С (HCV – швидкий тест), протромбіновий тест, група крові та резус-фактор, тест на ВІЛ ½ 

(швидкий тест) 

900,00 

Пакет передопераційного лабораторного обстеження (мінімальний + золотистий стафілокок) для дорослих (11 

показників: клінічний аналіз крові, аналіз сечі загальний, глюкоза, Treponema pallidum (RPR-carbon-тест), 

гепатит В (HBsAg – швидкий тест), гепатит С (HCV – швидкий тест), протромбіновий тест, група крові та резус-

фактор, тест на ВІЛ ½ (швидкий тест), золотистий стафілокок) 

1000,00 

Пакет передопераційного лабораторного обстеження (стандартний) для дітей (5 показників: клінічний аналіз 

крові, аналіз сечі загальний, глюкоза, визначення часу згортання крові за методом Моравіца, визначення 

тривалості кровотечі за методом Дюка) 

550,00 

Пакет передопераційного лабораторного обстеження (отоларингологічний) для дітей (7 показників: ЗАК, ЗАС, 

глюкоза, визначення часу згортання крові за методом Моравіца, визначення тривалості кровотечі за методом 

Дюка, група крові, коагулограма) 

900,00 

Експрес-тест для визначення антигену Covid-19 AG 250,00 

  

  

Рентгенографія  

Рентгенографія органів грудної клітки з описом 560,00 

Рентгенографія органів грудної клітки в 2-х проекціях з описом 610,00 

Рентгенографія органів грудної клітки по Флейшнеру з описом 660,00 

Рентгенографія придаткових пазух носу з описом 410,00 

Рентгенографія придаткових пазух носу в 2-х проекціях з описом 460,00 

Рентгенографія стопи з описом 460,00 

Рентгенографія стопи в 2-х проекціях з описом 510,00 

Рентгенографія кисті з описом 460,00 

Рентгенографія кисті в 2-х проекціях з описом 510,00 

Рентгенографія кісток верхньої кінцівки з описом 410,00 

Рентгенографія кісток верхньої кінцівки в 2-х проекціях з описом 460,00 

Рентгенографія нижньої кінцівки з описом 460,00 

Рентгенографія нижньої кінцівки в 2-х проекціях з описом 510,00 

Рентгенографія кісток тазу з описом 510,00 

Рентгенографія кісток тазу з спеціальною укладкою та описом 560,00 

Рентгенографія одного суглоба з описом 460,00 

Рентгенографія одного суглоба в 2-х проекціях з описом 510,00 

Рентгенографія колінних суглобів в аксіальній проекції (спец.укладка) (надколінники)  510,00 

Рентгенографія ребер з описом 460,00 

Рентгенографія ребер в 2-х проекціях з описом 510,00 

Рентгенографія одного відділу хребта з описом 460,00 

Рентгенографія одного відділу хребта в 2-х проекціях (або спец.укладка) з описом 510,00 

Рентгенографія одного відділу хребта в 2-х проекціях з функціональними пробами та описом 510,00 

Рентгенографія кісток черепу з описом 460,00 

Рентгенографія кісток черепу в 2-х проекціях з описом 510,00 

Рентгенографія ключиці з описом 410,00 

Рентгенографія органів черевної порожнини з описом 510,00 

Рентгенографія органів черевної порожнини в 2-х проекціях з описом 560,00 

Рентгенографія нижньої щелепи з описом 460,00 

Рентгенографія з контрастуванням та описом (додатково до ціни рентгенобстеження) 310,00 

Рентгенографія органів малого тазу з контрастуванням (метросальпінгографія) та описом 2350,00 

Рентгенографія органів ШКТ з контрастуванням 1160,00 

Опис рентгенографічного зображення (за 1 знімок) 210,00 

Друк відображень на рентген плівці (1 знімок) (малий знімок) 75,00 

Друк відображень на рентген плівці (1 знімок) (великий знімок) 95,00 

Мамографія молочних залоз в двох стандартних проекціях  495,00 

Мамографія однієї молочної залози в двох стандартних проекціях  350,00 

  

  

Послуги денного травмпункту   

  

Первинна обробка рани  
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Первинна хірургічна обробка рани 1 категорії складності 280,00 

Первинна хірургічна обробка рани 2 категорії складності 430,00 

Первинна хірургічна обробка рани 3 категорії складності 830,00 

Первинна хірургічна обробка рани 4 категорії складності 1540,00 

  

  

Іммобілізація кінцівки  

Накладення гіпсової лонгетки на верхню кінцівку 380,00 

Накладення гіпсової лонгетки на нижню кінцівку 480,00 

Накладення косинкового бандажу з поясом (фіксація ліктя і суглобів плеча та передпліччя при переломах, 

травмах, вивихах) 
680,00 

Накладення ортезу для променево-зап`ясткового суглоба і великого пальця (жорстка фіксація при переломах) 930,00 

Накладення бандажу для фіксації передпліччя (після операцій) 1130,00 

Накладення гіпсової лонгети на ногу 1 категорії складності 2240,00 

Накладення гіпсової лонгети на ногу 2 категорії складності 3050,00 

Накладення ортезу на гомілково-ступневий суглоб (жорстка фіксація при переломах) 5580,00 

Накладення ортезу на гомілково-ступневий суглоб (фіксація при розтягненнях) 1430,00 

Накладення трикотажного бандажу на гомілково-ступневий суглоб (фіксація при розтягненнях) 1030,00 

Накладення ортезу на гомілково-ступневий суглоб (фіксація при переломах, травмах, розтягненнях) 1530,00 

Накладення ортезу на  колінний суглоб (фіксація при вивихах, розтягненнях, ушкодженнях, неускладнених 

переломах та в післяопераційний період) 
2150,00 

Накладення жорсткої шини на  колінний суглоб (повне обмеження рухів в суглобі після травм, операцій на 

стегні, гомілці, колінному суглобі) 
2240,00 

Накладення шини-імобілізатора на  колінний суглоб (післяопераційний період, при пошкодженні зв’язок, 

розтягненнях) 
2950,00 

Накладення жорсткого попереково-крижового корсету (при переломах тазостегнового суглобу) 1230,00 

Накладення шини-фіксатора на палець руки (фіксація при переломах, вивихах, підвивихах суглобів пальців, 

розтягненнях, забоях) 
450,00 

Накладення алюмінієвої шини-фіксатора на палець руки (фіксація при переломах, вивихах, підвивихах суглобів 

пальців, розтягненнях, забоях) 
515,00 

Накладення м’якого бандажу для шиї (фіксація шийного відділу хребта при підвивихах) 625,00 

Накладення жорсткого бандажу для фіксації шийного відділу (при підвивихах, зміщенні хребців) 1840,00 

Накладення коректора постави ортопедичного (при переломах ключиці) 980,00 

Накладення полімерної повязки на верхню кінцівку 1 категорії складності 725,00 

Накладення полімерної повязки на верхню кінцівку 2 категорії складності 1130,00 

Накладення полімерної повязки на нижню кінцівку 1 категорії складності 930,00 

Накладення полімерної повязки на нижню кінцівку 2 категорії складності 1430,00 

Накладення сітчастого фіксуючого трубчатого бинту HM Cast з великим пальцем руки 2150,00 

Зняття гіпсу 1 категорії складності 175,00 

Зняття гіпсу 2 категорії складності 250,00 

Зняття гіпсу 3 категорії складності 325,00 

  

  

Ендоскопічні маніпуляції та операції (включено вартість розхідних матеріалів)  

   

Езофагогастродуоденоскопія + маніпуляції (включено вартість розхідних матеріалів)  

Езофагогастродуоденоскопія діагностична без анестезії 1 категорії складності 1155,00 

Езофагогастродуоденоскопія діагностична без анестезії 2 категорії складності 1260,00 

Езофагоскопія діагностична без анестезії 630,00 

Щипцьова біопсія під час езофагогастродуоденоскопії 1 категорії складності 525,00 

Щипцьова біопсія під час езофагогастродуоденоскопії 2 категорії складності 840,00 

Введення лікарських препаратів під час езофагогастродуоденоскопії 735,00 

Швидкий уреазний тест Helicobacter pylori під час езофагогастродуоденоскопії (до трьох біоптатів) 205,00 

Швидкий уреазний тест Helicobacter pylori під час езофагогастродуоденоскопії (до п’яти біоптатів) 290,00 

Хромоскопія під час езофагогастродуоденоскопії 1 категорії складності 630,00 

Хромоскопія під час езофагогастродуоденоскопії 2 категорії складності 945,00 

Введення зонду для ентерального харчування під час езофагогастродуоденоскопії 1155,00 

Видалення сторонніх тіл під час езофагогастроскопії 1 категорії складності 1680,00 

Видалення сторонніх тіл під час езофагогастроскопії 2 категорії складності 2205,00 

Видалення сторонніх тіл під час езофагогастроскопії 3 категорії складності 2785,00 

Поліпектомія під час езофагогастроскопії 1 категорії складності 1575,00 

Поліпектомія під час езофагогастроскопії 2 категорії складності 2205,00 

Поліпектомія під час езофагогастроскопії 3 категорії складності 3465,00 

Зупинка кровотечі (гемостаз) під час езофагогастроскопії 1 категорії складності 4170,00 
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Зупинка кровотечі (гемостаз) під час езофагогастроскопії 2 категорії складності 5985,00 

Зупинка кровотечі (гемостаз) під час езофагогастроскопії 3 категорії складності 7560,00 

Промивання стенту під час езофагогастроскопії / дуоденоскопії 1 категорії складності 4935,00 

Промивання стенту під час езофагогастроскопії / дуоденоскопії 2 категорії складності 5460,00 

Встановлення стенту під час езофагогастроскопії (включно з вартістю стенту) 8715,00 

Встановлення ендоскопічної черезшкірної гастростоми під час езофагогастроскопії (включно з вартістю 

гастростоми) 
8715,00 

Резекція слизової оболонки шлунково-кишкового тракту під час езофагогастроскопії 1 категорії складності 4935,00 

Резекція слизової оболонки шлунково-кишкового тракту під час езофагогастроскопії 2 категорії складності 5985,00 

Балонна дилятація під час езофагогастроскопії (перший візит) 11865,00 

Балонна дилятація під час езофагогастроскопії (повторний візит) 6510,00 

    

Колоноскопія + маніпуляції (включено вартість розхідних матеріалів)   

Колоноскопія діагностична без анестезії 1575,00 

Колоноскопія діагностична до печінкового кута без анестезії   1080,00 

Колоноскопія діагностична до селезінкового кута без анестезії   790,00 

Колоноскопія діагностична до сигмоподібної кишки без анестезії 580,00 

Щипцьова біопсія під час колоноскопії 630,00 

Введення лікарських препаратів під час колоноскопії 945,00 

Хромоскопія під час колоноскопії 630,00 

Видалення сторонніх тіл під час колоноскопії 1 категорії складності 1995,00 

Видалення сторонніх тіл під час колоноскопії 2 категорії складності 2470,00 

Видалення сторонніх тіл під час колоноскопії 3 категорії складності 3415,00 

Зупинка кровотечі (гемостаз) під час колоноскопії 5145,00 

Поліпектомія під час колоноскопії 1 категорії складності 1840,00 

Поліпектомія під час колоноскопії 2 категорії складності 2890,00 

Поліпектомія під час колоноскопії 3 категорії складності 4175,00 

Встановлення стенту під час колоноскопії (включно з вартістю стенту) 8665,00 

Резекція слизової оболонки шлунково-кишкового тракту під час колоноскопії 5145,00 

    

Маніпуляції під час ЕРХПГ   

Ендоскопічна ретроградна панкеатохолангіографія (ЕРХПГ) з контрастуванням 18375,00 

Папілотомія під час ЕРХПГ 4410,00 

Літоекстракція під час ЕРХПГ 1 категорії складності 3855,00 

Літоекстракція під час ЕРХПГ 2 категорії складності 5460,00 

Стентування під час ЕРХПГ 1 категорії складності (пластиковий стент) 3885,00 

Стентування під час ЕРХПГ 2 категорії складності (металевий стент) 27930,00 

Балонна дилятація під час ЕРХПГ  5460,00 

Лікування холедохолітіазу під час ЕРХПГ 1 категорії складності 3885,00 

Лікування холедохолітіазу під час ЕРХПГ 2 категорії складності 7615,00 

Лікування холедохолітіазу під час ЕРХПГ 3 категорії складності 9765,00 

    

Фібробронхоскопія + маніпуляції (включено вартість розхідних матеріалів)   

Фібробронхоскопія діагностична без анестезії 1470,00 

Забір матеріалу для подальшого цитологічного та/або бактеріологічного дослідження (включно з вартістю 

дослідження) 
955,00 

Інтубація трахеї по бронхоскопу 1680,00 

Щипцьова біопсія під час фібробронхоскопії 740,00 

Трансбронхальна аспіраційна біпсія під час фібробронхоскопії 905,00 

Видалення стороннього тіла під час фібробронхоскопії 1 категорії складності 2995,00 

Видалення стороннього тіла під час фібробронхоскопії 2 категорії складності 4045,00 

Зупинка кровотечі (гемостаз) під час фібробронхоскопії  2995,00 

    

Комплексні ендоскопічні втручання   

   

Ендоскопія + ЕРХПГ + маніпуляції (включено вартість розхідних матеріалів)   

ЕРХПГ з папілотомією 22785,00 

ЕРХПГ з папілотомією та літоекстракцією 1 категорії складності 26640,00 

ЕРХПГ з папілотомією та літоекстракцією 2 категорії складності 28245,00 

ЕРХПГ з папілотомією та стентуванням 1 категорії складності (пластиковий стент) 26670,00 

ЕРХПГ з папілотомією та стентуванням 2 категорії складності (металевий стент) 50715,00 

ЕРХПГ з папілотомією з балонною дилятацією 28245,00 

ЕРХПГ з папілотомією та лікуванням холідохолітіазу 1 категорії складності 26670,00 

ЕРХПГ з папілотомією та лікуванням холідохолітіазу 2 категорії складності 30400,00 
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ЕРХПГ з папілотомією та лікуванням холідохолітіазу 3 категорії складності 32550,00 

    

Ендоскопія + маніпуляції (включено вартість розхідних матеріалів)   

Езофагогастродуоденоскопія з щипцьовою біопсією 1 категорії складності 1680,00 

Езофагогастродуоденоскопія з щипцьовою біопсією 2 категорії складності 2100,00 

Колоноскопія з щипцьовою біопсією   2205,00 

Езофагогастродуоденоскопія з проведенням швидкого уреазного тесту Helicobacter pylorі (до трьох біоптатів) 1360,00 

Езофагогастродуоденоскопія з проведенням швидкого уреазного тесту Helicobacter pylorі (до п’яти біоптатів) 1550,00 

Фібробронхоскопія з цитологічним та/або бактеріологічним дослідженням (включно з вартістю дослідження) 2425,00 

Фібробронхоскопія з щипцьовою біопсією  2210,00 

Фібробронхоскопія з трансбронхіальною аспіраційною біопсією   2375,00 

Езофагогастродуоденоскопія з введенням лікарських препаратів (без анестезії та вартості препаратів) 1890,00 

Колоноскопія з введенням лікарських препаратів (без анестезії та вартості препаратів)   2520,00 

Езофагогастродуоденоскопія діагностична з хромоскопією 1 категорії складності (без вартості анестезії) 1785,00 

Езофагогастродуоденоскопія діагностична з хромоскопією 2 категорії складності (без вартості анестезії) 2205,00 

Колоноскопія діагностична з хроноскопією (без вартості анестезії) 2205,00 

Езофагогастродуоденоскопія з введенням зонду для ентерального харчування (без вартості анестезії) 2310,00 

   

Ендоскопія + операції (включено вартість розхідних матеріалів)  

Езофагогастроскопія з видаленням сторонніх тіл 1 категорії складності 2835,00 

Езофагогастроскопія з видаленням сторонніх тіл 2 категорії складності 3465,00 

Езофагогастроскопія з видаленням сторонніх тіл 3 категорії складності 4045,00 

Колоноскопія з видаленням сторонніх тіл 1 категорії складності 3570,00 

Колоноскопія з видаленням сторонніх тіл 2 категорії складності 4045,00 

Колоноскопія з видаленням сторонніх тіл 3 категорії складності 4990,00 

Фібробронхоскопія з видаленням сторонніх тіл 1 категорії складності 4465,00 

Фібробронхоскопія з видаленням сторонніх тіл 2 категорії складності 5515,00 

Езофагогастродуоденоскопія з поліпектомією 1 категорії складності 2730,00 

Езофагогастродуоденоскопія з поліпектомією 2 категорії складності 3360,00 

Езофагогастродуоденоскопія з поліпектомією 3 категорії складності 4725,00 

Колоноскопія з поліпектомією 1 категорії складності 3415,00 

Колоноскопія з поліпектомією 2 категорії складності 4465,00 

Колоноскопія з поліпектомією 3 категорії складності 5750,00 

Езофагогастродуоденоскопія з зупинкою кровотечі (гемостаз) 1 категорії складності 5325,00 

Езофагогастродуоденоскопія з зупинкою кровотечі (гемостаз) 2 категорії складності  7245,00 

Езофагогастродуоденоскопія з зупинкою кровотечі (гемостаз) 3 категорії складності 8820,00 

Колоноскопія з зупинкою кровотечі (гемостаз) 6720,00 

Фібробронхоскопія з зупинкою кровотечі (гемостаз) 4465,00 

Езофагогастродуоденоскопія з встановленням ендоскопічної черезшкірної гастростоми (включно з вартістю 

гастростоми) 
9870,00 

Езофагогастродуоденоскопія з резекцією слизової оболонки 1 категорії складності 6090,00 

Езофагогастродуоденоскопія з резекцією слизової оболонки 2 категорії складності 7245,00 

Колоноскопія з резекцією слизової оболонки 6720,00 

Езофагогастродуоденоскопія зі встановленням стенту (включно з вартістю стенту) 9870,00 

Колоноскопія зі встановленням стенту (включно з вартістю стенту) 10240,00 

   

Анестезійне забезпечення  

Анестезійне забезпечення для ендоскопічних маніпуляцій (до 30 хв.) 660,00 

Анестезійне забезпечення операції до 30 хв. 2 категорії складності 1770,00 

Анестезійне забезпечення операції до 1 год. 2215,00 

Анестезійне забезпечення операції до 1,5 год. 2780,00 

Анестезійне забезпечення операції до 2 год. 3030,00 

Анестезійне забезпечення операції до 2,5 год. 3300,00 

Анестезійне забезпечення операції до 3 год. 3650,00 

  

Перебування в палаті  

Перебування в палаті до 60 хв після ендоскопічних маніпуляцій безкоштовно 

Перебування в палаті до 2 годин 660,00 

Перебування в палаті до 5 годин 990,00 

Перебування в одномісній палаті класу А (1 доба)  1650,00 

Перебування в двомісній палаті класу А (1 доба)  1100,00 

Перебування в одномісній палаті класу В (1 доба)  2750,00 

Перебування в двомісній палаті класу В (1 доба)  2200,00 

Перебування в одномісній палаті класу С (1 доба)  3850,00 
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Перебування в двомісній палаті класу С (1 доба) 3300,00 

  

  

Мікрухірургія ока  

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи AJL (виробник AJL 

Ophthalmic, Іспанія) 
11000,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи BunnyLens AF(виробник 

Hanita Lenses, Ізраїль) 
11500,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи Mi 60 (виробник Bausch 

&Lomb, США) 
13000,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи Tecnis (виробник 

Johnson&Johnson, СШA) 
13000,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи Clare (виробник 

CRISTALENS, Франція) 
12300,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи 1st-Q (виробник 1st-Q, 

Німеччина) 
12500,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи IQ (виробник Alcon, США) 14000,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи Tecnis Eyhanse (виробник 

Johnson&Johnson, СШA) 
17000,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи Toric SN6AT2 (виробник 

Alcon, США) 
15500,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи Toric SN6AT3 (виробник 

Alcon, США) 
16500,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи Toric SN6AT4 (виробник 

Alcon, США) 
18000,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи BunnyLens МF Fold Acry 

(виробник Hanita Lenses, Ізраїль) 
20000,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи Toric SN6AT5-9 (виробник 

Alcon, США) 
20000,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи Bi-Flex Liberty (виробник 

Medicontur, Угорщина) 
22000,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи Clare Artist (виробник 

CRISTALENS, Франція) 
26300,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи Tecnis Symphony (виробник 

Johnson&Johnson, СШA) 
29500,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи Tecnis Synergy (виробник 

Johnson&Johnson, СШA) 
33000,00 

Хірургічне видалення катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією лінзи Acry SoftIQ Pan Optix 

(виробник Alcon, США) 
31000,00 

Синусотрабекулектомія під мікроскопом (глаукома) 5000,00 

Лазерна дисцизія вторинної плівки катаракти 1500,00 

Встановлення пристрою для фільтрації рідини при глаукомі EX-PRESS 17000,00 

Блефаропластика верхньої повіки 1 категорії складності 10000,00 

Блефаропластика верхньої повіки 2 категорії складності 11000,00 

Блефаропластика верхньої повіки 3 категорії складності 12000,00 

Блефаропластика нижньої повіки 1 категорії складності 12000,00 

Блефаропластика нижньої повіки 2 категорії складності 13000,00 

Блефаропластика нижньої повіки 3 категорії складності 14000,00 

Видалення ксантелазми 1 категорії складності 2000,00 

Видалення ксантелазми 2 категорії складності 3500,00 

Видалення ксантелазми 3 категорії складності 5000,00 

Хірургічне лікування вивороту повіки 1 категорії складності 3500,00 

Хірургічне лікування вивороту повіки 2 категорії складності 4500,00 

Хірургічне лікування вивороту повіки 3 категорії складності 6000,00 

Хірургічне лікування завороту повіки 1 категорії складності 3500,00 

Хірургічне лікування завороту повіки 2 категорії складності 4500,00 

Хірургічне лікування завороту повіки 3 категорії складності 6000,00 

Видалення халязіона 1500,00 

Розширення слізних точок 1300,00 

Видалення папіломи без резекції 1 категорії складності (1 папілома) 1500,00 

Видалення папілом без резекції 2 категорії складності (до 3 папілом) 2200,00 

Видалення папілом без резекції 3 категорії складності (4 і більше папілом) 3000,00 

Видалення птеригіума по Мак-Рейнолдсу 2500,00 

Видалення новоутворення в межах здорових тканин або резекція повіки 2300,00 
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Операція на конюктиві 1900,00 

Операція на повіках (поодинокі утворення) 1200,00 

Операція на повіках (множинні утворення) 1400,00 

Видалення стороннього тіла з глибоких шарів 980,00 

Внутрішньоочне введення препарату "Айлія" 5900,00 

Парабульбарна ін'єкція препаратом Флостерон (Ін'єкція в  навколоочну ділянку) 330,00 

Встановлення бандажної лінзи 300,00 

Встановлення лікувальної лінзи з вітаміном В12 350,00 

Моніторинг очного тиску (2 доби) 490,00 

Моніторинг очного тиску (3 доби) 570,00 

Масаж повік 130,00 

  

Пакети передопераційного лабораторного обстеження  

Пакет передопераційного лабораторного обстеження (офтальмологічний) (ЗАК, ЗАС, глюкоза, гепатит В, гепатит 

С, експрес-тест на Covid-19) 
665,00 

Пакет передопераційного лабораторного обстеження (офтальмологічний мінімальний) (ЗАК, глюкоза, гепатит В, 

гепатит С, протромбіновий тест) 
535,00 

 


