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ПРАЙС-ЛИСТ ПОСЛУГ 07.09.2021
Назва послуги

Ціна,
грн

Прейскурант на послуги за напрямком
«Дерматологія, трихологія»
Первинний прийом лікаря-дерматолога, трихолога
Повторний прийом лікаря-дерматолога, трихолога з приводу даного випадку
Зіскоб на гриби, коросту, демодекоз
Плазмотерапія волосяної ділянки голови
Плазмотерапія обличчя
Плазмотерапія зон в межах однієї пробірки
Лікування рубців
Лікування келоїдних гіпертрофічних рубців мезотерапія 1 см - 10 см
Лікування колоїдних гіпертрофічних рубців мезотерапія 10 см - 20 см
Біопсія шкіри (доброякісні пухлини і пухлиноподібні процеси)

350
270
190
1300
1300
1300
1300
600
900
450

Прейскурант на послуги за напрямком «Проктологія»
Первинний прийом проктолога (бесіда, огляд, пальцеве дослідження, аноскопія)
Повторний прийом проктолога (протягом місяця)
Підготовка до огляду, постановка мікроклізми (Енема-Селла, Нормакол)
RRS (ректороманоскопія)
Латексне лігування внутрішнього гемороїдального вузла І-ІІ ст. (1 вузол)
Латексне лігування внутрішнього гемороїдального вузла ІІІ ст. (1 вузол)

350
270
250
270
2500
3000

Курс латексного лігування внутрішніх гемороїдальних вузлів І-ІІ ст. (3 вузла), поліпів

6750

Курс латексного лігування внутрішніх гемороїдальних вузлів ІІІ ст. (3 вузла)
Латексне лігування внутрішнього гемороїдального вузла понад 3 вузла
Операції на зовнішніх гемороїдальних вузлах: тромбектомія І ст.
Операції на зовнішніх гемороїдальних вузлах: тромбектомія ІІ ст.
Операції на зовнішніх гемороїдальних вузлах: тромбектомія ІІІ ст.
Операції на зовнішніх гемороїдальних вузлах: висічення зовнішнього
гемороїдального вузла І ст.
Операції на зовнішніх гемороїдальних вузлах: висічення зовнішнього
гемороїдального вузла ІІ ст.
Операції на зовнішніх гемороїдальних вузлах: висічення зовнішнього
гемороїдального вузла ІІІ ст.
Видалення перианальної шкірної гемороїдальної мітки (бахромки) І ст.
Видалення перианальної шкірної гемороїдальної мітки (бахромки) ІІ ст.
Видалення доброякісних новоутворень, поліпів анального каналу прямої кишки І ст.
Видалення доброякісних новоутворень, поліпів анального каналу прямої кишки ІІ ст.

8000
1500
1300
1700
2000
2500
3300
3800
2000
2700
2000
2700

Видалення гіпертрофованих анальних сосочків до 0,7 см.
Видалення доброякісних новоутворень поліпів перианальної ділянки
Розкриття та дренування нагноєної кісти (або ЕКХ) куприкової ділянки (з бак. посівом)

500
1100
2500

Прейскурант на послуги за напрямком «Гінекологія»
Гінеколог первинний прийом
Гінеколог повторний прийом (Корекція лікування/призначень до 30 днів від первинної
консультації)
Аспірацінна біопсія з поржнини матки
Біопсія шийки матки
Введення вагінального тампону
Встановлення внутрішньоматкової спіралі
Встановлення внутрішньоматкової системи «Мірена» (система + встановлення)
Встановлення внутрішньоматкової системи «Джайдес» (система + встановлення)
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (спіралі)
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (спіралі) з вишкрібанням стінок
порожнини матки 1 категорії складності
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (спіралі) з вишкрібанням стінок
порожнини матки 2 категорії складності
Поліпектомія цервікального каналу шийки матки (без вартості дослідження
матеріалу)
Пункція Наботових кіст
Радіохвильове лікування ретенційної кісти
Радіохвильове лікування рубцевої деформації шийки матки

350
270
750
750
250
740
4250
4000
650
2200
2700
850
500
1250
3100

Радіохвильове лікування ектопії циліндричного епітелію (в межах І зони)

3100

Радіохвильове лікування ектопії циліндричного епітелію (в межах І-ІІ зони)
Радіохвильове лікування нижньої третини цервікального каналу (1-2ст.)
Радіохвильове лікування дисплазії шийки матки (в межах І зони)
Радіохвильове лікування дисплазії шийки матки (в межах І-ІІ зони)
Радіохвильове видалення екзофітних кондилом (ціна за одне видалення)
Радіохвильове лікування кісти піхви та вульви
Розтин абсцесу бартолінієвої залози 1 категорії складності
Радіохвильове видалення екзофітних кондилом від 3 до 5 шт
радіохвильове видалення екзофітних кондилом від 6 до 12 шт
Радіохвильве видалення екзофітних кондилом від 13 до 20 шт
Радіохвильове видалення екзофітних кондилом від 21 шт і більше
Діагностичне вишкрібання цервікального каналу
Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки 1 категорії складності
Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки 2 категорії складності
Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки і цервікального каналу 1 категорії
складності
Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки і цервікального каналу 2 категорії
складності
Медикаментозний аборт
РАР-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки)
Рідинна цитологія ПАГІ-тест СеП-Ргер

3450
3100
3100
3450
450
1500
1500
1100
1800
2500
3200
1000
2200
2700
2700
3200
4300
470
605

Цитоморфологічне дослідження мазка
Бужування церві кального каналу 1 категорії складності
Бужування цервікального каналу 2 категорії складності
Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви 1 категорії складності
Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви 2 категорії складності
Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки 1 категорії складності
Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки 2 категорії складності
Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки і цервікального каналу 1 категорії
складності
Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки і цервікального каналу 2 категорії
складності

350
1700
2200
1800
2300
2200
2700
2700
3200

Прейскурант на послуги за напрямком «Урологія»
Первинний прийом лікаря-уролога
Повторний прийом лікаря-уролога
Первинний прийом лікаря-андролога
Повторний прийом лікаря-андролога
Мікроскопія мазка з уретри + урогенітальний забір лікарем
Мікроскопія секрету передміхурової залози+ забір секрету передміхурової залози
Меатотомія + меатопластика
Френулотомія
Френулотомія+ френулопластика І кат.
Френулотомія+ френулопластика ІІ кат.
Перев'язка післяопераційного пацієнта 1 категорії складності
Перев'язка післяопераційного пацієнта 2 категорії складності
Перев'язка післяопераційного пацієнта 3 категорії складності
Видалення себорейної кісти тіла статевого члена, мошонки
Видалення себорейних кіст статевого члена, мошонки (до 5 шт.)
Видалення множинних себорейних кіст статевого члена
Видалення кондиломи голівки чи тіла статевого члена
Видалення кондилом голівки чи тіла статевого члена (до 5 шт)
Видалення множинних кондилом голівки чи тіла статевого члена
Циркумцизіо (обрізання) І кат.
Циркумцизіо (обрізання) ІІ кат.
Клиновидне висічення поліпа уретри під місцевим знеболенням І кат.
Клиновидне висічення поліпа уретри під місцевим знеболенням ІІ кат.
Висічення карункула уретри з пластикою І кат.
Висічення карункула уретри з пластикою ІІ кат.
Висічення кісти додатка яєчка під місцем знеболенням 1 кат.
Висічення кісти додатка яєчка під місцем знеболенням 2 кат.
Блокада за Лоріним-Епштейном
Розкриття та дренування нагноєних кіст зовнішніх статевих органів І кат.
Розкриття та дренування нагноєних кіст зовнішніх статевих органів ІІ кат.
Заміна епіцистостомного дренажа
Постановка епіцистостоми під місцевим знеболенням
Консультація сімейної пари з приводу планування вагітності (лікування безпліддя)

350
270
350
300
150
250
1800
1000
2100
2600
250
350
500
1000
2000
2500
1000
2000
3000
4500
5500
2500
3500
2000
2500
6500
7100
700
1000
1500
500
5500
500

Консультаціїїя сімейної пари з приводу неплідності в шлюбі андрологом та лікаремгінекологом
Видалення та корекція перламутрових папул голівки статевого члена
Висічення парауретральноі кісти
Постановка чи заміна постійного уретрального дренажа
Розділення синехій зовнішніх статевих органів
Усунення (вправлення) парафімозу

3000
3500
350
700
800

Корекція малих (великих) статевих губ у жінок

7000

Хірургічне видалення себорейних кіст малих (великих) статевих губ у жінок
Розкриття та дренування фурункула тіла статевого члена, калитки
Видалення гемангіом тіла статевого члена, калитки
Видалення та корекція перламутрових папул голівки статевого члена

3500
1400
2000
3000

800

Прейскурант на послуги за напрямком «Отоларингологія»
Консультація отоларинголога первинна
Консультація отоларинголога повторна з приводу даного випадку
Отоларингологічні маніпуляції
Аспірація з носової порожнини
Блокада нижніх носових раковин з введенням медикаментів
Введення медикаментів в задню стінку глотки/перитионзилярно
Внутрішньогортанне введення медикаментів
Введення/видалення носових тампонів
Видалення папілом/кіст (дужок, мигдаликів)
Видалення сірчаної пробки слухового проходу (вуха)
Видалення чужорідного тіла глотки
Видалення чужорідного тіла слухового проходу (вуха)
Зрошування слизової ротоглотки
Зупинка носової кровотечі медикаментозним шляхом
Пневмомасаж барабанної перетинки вуха (1 сеанс)
Промивання зовнішнього слухового проходу
Промивання лакун \ пазух
Пункція верхньощелепної (гайморової) пазухи з дренуванням
Розтин гематом носу, вуха
Розтин нагноєної атероми
Розтин паратонзилярного абсцесу
Розтин фурункулу носу, слухового проходу
Ту алет зовнішнього носу
Туалет зовнішнього слухового проходу
Аплікація слизової ротової порожнини, глотки, нижніх мигдаликів лікарськими
засобами
Меатотимпанальне введення лікарських з асобів
Медикаментозне лікування поліпів носу
Поліпотомія двобічна
Поліпотомія однобічна
Лазерне/радіохвильове лікування хронічної носової кровотечі

350
270
120
240
240
165
130
365
200
220
220
120
270
120
120
145
650
430
575
575
575
190
190
145
230
850
1080
605
1045

Лазерне/радіохвильове лікування поліпозу носу перший сеанс
Лазерне/радіохвильове лікування поліпозу носу повторний сеанс
Лазерне/радіохвильове лікування хронічного гіпертрофічного фарингіту, риніту
Лазерне/радіохвильове лікування хронічного атрофічного фарингіту
Лазерне/радіохвильове лікування кісти та папілом гортано-глоткі
Лазерне/радіохвильове лікування ронхопатії (лікування хропіння)
Лазерне/радіохвильове лікування фарингомікозу, тонзиломікозу
Лазерне/радіохвильове лікування синехій та рубців порожнини носу - одинарні (1-2
шт.)
Лазерне/радіохвильове лікування синехій та рубців порожнини носу - множинні (3 та
більше)
Біопсія поліпів носу
Біопсія гортані
Видалення чужорідного тіла з носу

1265
825
1100
1100
1650
1430
1100
1055
1815
770
770
220

Прейскурант на послуги за напрямком
«Оперативне лікування»
ОПЕРАЦІЇ НА ШКІРІ І ПІДШКІРНІЙ КЛІТКОВИНІ
Радіохвильове видалення поодиноких папілом, невусів, бородавок за 1 елемент до 5
мм
Радіохвильове видалення поодиноких папілом, невусів, бородавок за 1 елемент
більше 5 мм
Радіохвильове видалення папілом, невусів, бородавок 2-5 шт
Радіохвильове видалення папілом, невусів, бородавок 6-10 шт
Радіохвильове видалення папілом, невусів, бородавок 11-20 шт
Радіохвильове видалення папілом, невусів, бородавок 21-30 шт
Радіохвильове видалення папілом, невусів, бородавок більше 30 шт (1 анатомічна
ділянка)
Видалення кондиломи голівки чи тіла статевого члена
Видалення кондилом голівки чи тіла статевого члена (до 5 шт)
Видалення множинних кондилом голівки чи тіла статевого члена
Видалення кондиломи аногенітальної ділянки
Видалення кондилом аногенітальної ділянки (до 5 шт)
Видалення множинних кондилом (більше 5 шт) аногенітальної ділянки
Видалення підошовної бородавки
Видалення стороннього тіла
Видалення доброякісного новоутворення шкіри та підшкірної основи 1 кат. (до 1,5 см
)
Видалення доброякісного новоутворення шкіри та підшкірної основи 2 кат. (1,5-5 см )
Видалення доброякісного новоутворення шкіри та підшкірної основи 1 кат. ( більше 5
см )
Розкриття та дренування запальних інфільтратів шкіри та підшкірної
клітковини
Розкриття гнійника (абсцесу, панарицію, гідраденіту та ін.) 1 кат.
Розкриття гнійника (абсцесу, панарицію, гідраденіту та ін.) 2 кат.
Видалення нігтьової пластинки
Хірургічна операція на вросшому нігті

350
450
660
1100
1600
2100
2500
1000
2000
3000
1000
2000
3000
1100
800
1500
2500
3500

700
1300
600
1500

Видалення пухлиноподібних утворень в ділянці голови 1 ступеня складності (до 2 см)
Видалення пухлиноподібних утворень в ділянці голови 2 ступеня складності (більше
2 см)
Висічення епітеліально-куприкових ходів (кіста крижово-куприкової ділянки) І ст.
Висічення епітеліально-куприкових ходів (кіста крижово-куприкової ділянки) ІІ ст.

1600
3500
5500
6500

ПРОКТОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ
Гемороїдектомія за Міліганом-Морганом, Фергюссоном
Гемороїдектомія за Міліганом-Морганом, Фергюссоном 1-го вузла
Розкриття та дренування гострого підслизового (інтрасфінктерного) парапроктиту
Розкриття та дренування гострого ішиоректального парапроктиту
Висічення хронічного парапроктиту
Дренування нориці дренажем-сетоном
Розсічення інтра/транссфінктерного парапроктиту
Висічення хронічного парапроктиту: інтрасфінктерний
Висічення хронічного парапроктиту: транссфінктерний
Висічення хронічного парапроктиту: екстрасфінктерний
Операція при перианальному конділоматозі 1-го ступеня складності до 5 шт
Операція при перианальному конділоматозі 2-го ступеня складності більше 5 шт
Симультанна операція І категорія складності (гемроїдетомія + висіч.тріщини;
гемороїдетомія + поліпектомія; гемороїдетомія + висічення поверхневої нориці)
Симультанна операція ІІ категорія складності
Латеральна (бічна) внутрішня сфінктеротомія
Висічення хронічної тріщини (радіохвильове) І категорія складності
Висічення хронічної тріщини (радіохвильове) ІІ категорія складності
Місцеве знеболення одна зона (анестезія)

9000
3800
3000
4200
2000
3500
6000
8300
9900
2000
3000
1100
2200
3500
4500
5500
250

Ультразвукова діагностика
УЗД суглобів
УЗД одного суглобу
УЗД двох суглобів
УЗД кульшових суглобів (діти)

320
400
300

УЗД гінекологічне
УЗД органів малого тазу трансабдомінально
УЗД плоду (І триместр вагітності)
УЗД плоду (І триместр вагітності, багатоплідна )
Фолікулометрія
Цервікометрія

325
340
540
190
240

УЗД ОЧП, органів малого тазу та заочеревинного простору
УЗД печінки та жовчного міхура
УЗД селезінки
УЗД нирок
УЗД підшлункової залози
УЗД сечового міхура і передміхурової залози із визначенням залишкової сечі
УЗД сечового міхура
УЗД органів сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур)
трансабдомінально

160
160
305
160
420
280
375

УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова
залоза)
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова
залоза) та нирок
УЗД наднирників
УЗД черевного відділу аорти

295
315
415
190
370

УЗД чоловічих статевих органів
УЗД органів калитки (яєчка, придатки яєчок)
УЗД сімяних міхурців
УЗД статевого органу
УЗД передміхурової залози та сечового міхура
УЗД передміхурової залози

320
140
390
375
350

УЗД поверхнево розташованих органів
УЗД молочних залоз з регіональними лімфовузлами
УЗД молочних залоз та щитоподібної залози з регіональними лімфовузлами
УЗД щитоподібної залози з регіональними лімфовузлами
УЗД поверхнево розташованих структур (шкіра, підшкірна клітковина, м'язи, зв'язки)
одна зона
УЗД слинних залоз
УЗД паращитоподібних залоз (при патології)
УЗД грудних залоз у чоловіків
УЗД лімфовузлів

340
540
290
290
290
140
240
240

УЗД органів грудної клітки
УЗД серця (ехокардіографія)
УЗД плевральної порожнини
УЗД загрудинної залози (діти)

375
240
300

УЗД інші
Нейросонограма з доплерографією (діти)
УЗД судин голови та шиї
УЗД артерій нижніх кінцівок
УЗД артерій верхнії кінцівок
УЗД вен нижніх кінцівок
УЗД вен верхніх кінцівок
УЗД вен нижніх кінцівок та клубових вен
УЗД артерій та вен нижніх кінцівок
УЗД артерій та вен верхніх кінцівок
УЗД на предмет пілоростеноза

300
410
430
430
430
430
540
540
540
250

Функціональна діагностика
Електрокардіографія (без розшифровки)
Електрокардіографія (з розшифровкою)

110
150

Прейскурант на послуги «лікувального масажу»
Лікувальний масаж
Спини
Хребта
Грудного відділу хребта

Ціна
230
210
165

Попереково-крижовий відділ хребта
Грудної клітки
Шийно-грудного відділу хребта
Шийно-комірцева зона
Верхньої кінцівки, однієї
Верхніх кінцівок, двох
Нижня кінцівка, одна
Нижні кінцівки, дві
Загальний

150
165
165
150
150
250
150
270
450

Прейскурант на «маніпуляції»
Внутрішньомязові іньєкції
Внутрішньовенні іньєкції
Інфузійна терапія 1 пляшка
Інфузійна терапія кожна наступна пляшка

60
100
150
50

