Послуга

Ціна
Консультації лікарів

- Сімейного лікаря
- Терапевта
- Педіатра
- Невролога
- Кардіолога
- Ендокринолога
- Гастроентеролога
- Ревматолога
- Дерматовенеролога
- Акушера-гінеколога
- Уролога
Консультація кандидата медичних наук,
доцента
Консультація лікаря-експерта, спеціаліста
вузького профіля, старшого наукового
співробітника, доктора медичних наук,
професора.
Консультація підвищеного рівня складності
(більше 1,5 годин)
Консіліум лікарів
Корекція лікування по результатам аналізів та
додаткових методів обстеження
Корекція лікування по результатам аналізів та
додаткових методів обстеження лікаремекспертом, спеціалістом вузького профіля,
старшим науковим співробітником, доктором
медичних наук, професором.
Виїзд сімейного лікаря, терапевта, педіатра
додому (у межах м.Києва)
Функціональна діагностика
Електрокардіографія з розшифровкою (ЕКГ)
Моніторування артеріального тиску
Холтерівське моніторування ЕКГ
Моніторування артеріального тиску та ЕКГ
Денситометрія ультразвукова
Визначення відсотку жирової тканини в
организмі
Ультразвукове дослідження комплексне одної
анатомічної ділянки (грудної порожнини,
черевної порожнини, органів малого тазу,
органів шиї, заочеревинного простіру, однієї
групи лімфатичних вузлів, суглобів, м'яких
тканин)
Ультразвукове дослідження комплексне
одного органу (суглоб, лімфовузол, слинна
залоза, щитовидна залоза, наднирники, нирка,
сечовий міхур, печінка, жовчний міхур,
підшлункова залоза, молочна залоза, матка,

310 грн

380 грн

400 грн
450 грн

590 грн

800 грн
від 800 грн
150 грн

200 грн

820 грн

165 грн
280 грн
480 грн
700 грн
250 грн
175 грн

320 грн

210 грн

єчник, яєчко, передміхурова залоза)
Доплерографія судин одного анатомічного
відділу (голови, шиї, верхньої, нижньої
кінцівки, органів черевної порожнини, грудної
клітки, малого тазу)
Доплерографія судин двох анатомічних
відділів (голови та шиї, верхніх, нижніх
кінцівок, органів черевної порожнини, грудної
клітки, малого тазу)
Ехокардіографія
Ехокардіографія з кольоровим картуванням
Видача дублікату заключення УЗД,
консультативного заключення
Масаж
Загальний
-спина - 40 хвилин
-коміркова зона – 20 хвилин
-шийно-грудний відділ – 30 хвилин
-попереково-крижовий відділ – 30 хвилин
-живіт - 30 хвилин
-ноги - 30 хвилин
-руки - 30 хвилин
- обличчя - 20 хвилин
Лікувальний, антицелюлітний, точковий
-спина - 40 хвилин
-коміркова зона – 20 хвилин
-шийно-грудний відділ – 30 хвилин
-попереково-крижовий відділ – 30 хвилин
-живіт - 30 хвилин
-ноги - 30 хвилин
-руки - 30 хвилин
- обличчя - 20 хвилин
Довідки
Оформлення довідки в школу (форма 086-1/о)
Оформлення довідки в школу (форма 086-1/о
та форма 086-2/о)
Довідка до басейну
Оформлення довідки у дитячі та юнацькі
табори (форма 079/о)
Оформлення медичного висновку - дозволу
для занять в різних спортивних секціях і
танцювальних групах (при наявності ЕКГ)(при
відсутності сплачується окремо згідно прайса)
Оформлення санаторно-курортної картки
(форма 072/о) (при наявності ФГ за останній
рік, огляду гінеколога/уролога, ЕКГ, загального
аналізу крові та сечі, глюкози крові) (при
відсутності сплачується окремо згідно прайса)
Видача заключення англійською мовою
Маніпуляції

360 грн

620 грн

380 грн
490 грн
50 грн

з розрахунку 1 година - 250 грн

з розрахунку 1 година - 350 грн

330 грн
610 грн
330 грн
330 грн
330 грн

330 грн

150 грн

Забір крові
Забір матеріалу для дослідження
Забір мазків для цитології
Підшкірна, внутрішньошкірна,
внутрішньом'язова ін'єкція (без урахування
вартості препарату)
Внутрішньовенна ін'єкція (без урахування
вартості препарату)
Внутрішньовенна крапельна ін'єкція (без
урахування вартості препарату) (1 година)
Визначення рівня глюкози крові (експресаналіз)
Визначення рівня глюкози, білка, кетонів сечі
(експрес-аналіз)
Швидкий тест для визначення антигенів
збудника рота- та аденовірусної інфекцій
(фекалії)
Швидкий тест для визначення антигенів
збудника вірусів грипу А та В (мазок з носа)
Кольпоскопія
Введення внутрішньоматкової спіралі (без
вартості ВМС)
Видалення внутрішньоматкової спіралі (ВМС)
Паравертебральна блокада (без урахування
вартості препарату)
Ваучери здоров’я
Срібний
Золотий
Платиновий
Послуги вдома
Масаж
Забір аналізів (у межах м.Києва)
УЗД ( у межах м.Києва)
Виїзд сімейного лікаря, терапевта, педіатра
додому (у межах м.Києва)

20 грн
20 грн
20 грн
45 грн
80 грн
160 грн
55 грн
85 грн
210 грн

250 грн
210 грн
480 грн
430 грн
380 грн

1000 грн
3000 грн
5000 грн
Подвійний тариф
+150 грн
Подвійний тариф
820 грн

