
Консультації лікарів ціна/грн

Первинні консультації

Консиліум 2000

Консультація лікаря інфекційних хвороб 650

Консультація ендокринолога 600

Консультація сомнолога 600

Клінічний розбір лікаря інфекційних хвороб 800

Консультація медичної документації 400

Консультація лікаря загальної практики 400

Виїздна консультація лікаря загальної практики у робочий час клініки 500

Виїздна консультація лікаря загальної практики у неробочий час клініки 800

Виздна консультація лікаря кардіолога провідного спеціаліста у неробочий час клініки 4000

Консультація гастроентеролога 400

Консультація кардіолога провідного спеціаліста, кандидата медичних наук, доцента 800

Консультація кардіолога 490

Консультація кардіолога віддалена (скайп) 800

Клінічний разбор кардіологічного хворого 1500

Повторні консультації

Консультація лікаря загальної практики повторна (протягом місяця) 300

Повторна консультація кардіолога 300

Повторна консультація лікаря інфекційних хвороб 500

Повторна консультація гастроентеролога 300

Повторна консультація кардіолога дистанційна 250

Маніпуляції

Внутрішньом'язова ін'єкція 80

Інсталяція в сечовий  міхур (без вартості препарату) 250

Акушерство та гінекологія

Консультативний прийом

Консультація акушера-гінеколога первинна 490

Повторна консультація лікаря-гінеколога за результатами додаткових обстежень без 300

гінекологічного огляду

Повторна консультація лікаря-гінеколога зі спеціальним гінекологічним оглядом 350

Консультація лікаря акушер-гінеколога по вагітності 200

Консультація лікаря акушер-гінеколога за результатами обстежень  дистанційна 250

Консультація лікаря акушер-гінеколога, обстеження та супровід 1200

 жінок старшого віку в пре- та менопаузі

Гінекологічні лікарські маніпуляції для дорослих

Кольпоскопія шийки матки з кольпофото 300

Обробка зони ерозії шийки матки солковагіном (без вартості препарату) 300

Введення внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості ВМС) 800

Видалення внутрішньоматкового контрацептиву 400

Місцеві процедури для лікування запальних захворювань 250

Постановка пессарію (без вартості пессарію) 800  



Постановка пессарію (без вартості пессарію) 800

Місцеве знеболення 200

Роз'єднання синехій статевих губ 450

Радіохвильове лікування шийки матки 2200

Видалення новоутворень (кондилом) на статевих органах, 1 см2 350

Видалення новоутворень (кондилом) на статевих органах, 2-5 см2 550

Розтин і дренування бартолинита 1000

Біопсія шийки матки 1000

Введення внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості контрацептиву) 1000

з фотопідтвердженням на УЗД

Експрес-тест на визначення рН вагінальних виділень 50

Ультразвукова діагностика GE Volusion E8 Expert

УЗД органів малого тазу трансвагінально (GE Volusion E8 Expert) 455

УЗД органів малого тазу трансабдомінально (GE Volusion E8 Expert) 395

Фолікулометрія 250

Цервікометрія 400

Відеозапис ультразвукового  дослідження 100

УЗД при вагітності до 10 тиж 450

Інструментальна діагностика

Функціональна діагностика для дорослих

ЕКГ з розшифровкою та описом 150

Холтер ЕКГ (1 доба) з розшифровкою лікаря 800

Холтер ЕКГ (2 доби) з розшифровкою лікаря 1100

Холтер ЕКГ+ АТ з розшифровкою лікаря (1 доба) 1000

Холтер ЕКГ+ АТ з розшифровкою лікаря (2 доби) 1500

Холтер ЕКГ+ АТ+ капнометрія з розшифровкою лікаря (2 доби) 2000

Установка/зняття монітору  холтера ЕКГ з виїздом до клієнта (офіс, квартира) 300

ЕХО-кардіоскопія стандартна (15 вимірювань) 30 хв 600

ЕХО-кардіоскопія стандартна (15 вимірювань) з вимірюванням тиску в порожнинах 800

'ЕХО-кардіоскопія скринінгова 400

'ЕХО-кардіоскопія повторна (протягом року) 400

Стрес-ЕХО-кардіоскопія комбіноване (велоергометрія + ЕХО-кардіоскопія після 2000

навантаження) для спортивної медицини

Стрес-ЕХО-кардіоскопія комбіноване (велоергометрія + ЕХО-кардіоскопія після 2000

навантаження) для кардіології

Велоергометрія стандартна 900

Спірометрія з фармакологічною пробою 350

Холтер ЕКГ із записом тренування 1300

Пасивна ортостатична проба (ТІЛТ-тест) 1500

Вимірювання артеріального тиску 50

Лактатний тест від 1 до 4 контрольних проб 275

Черезстравохідна ЕХО-кардіоскопія із записом дослідження 950

Пасивна ортостатична проба (ТІЛТ-тест) із електроенцефалографією 2200

Лактатний тест від 5 до 8 контрольних проб 225

Лактатний тест від 9 контрольних проб 200

Холтер ЕКГ (3  доби) з розшифровкою лікаря 1400  



 
 



Наднирники (повторна) 600

Гіпофіз (первинна) 600

Гіпофіз (повторна) 600

Ожиріння (первинна)* 600

Ожиріння (повторна) Артеріальна гіпертензія 600

Ожиріння (контроль через 2 тижні або 3 міс) 400

Дієтологія (Metabolic balance) – 3 візити 10 000

Артеріальна гіпертензія (первинна) 600

Артеріальна гіпертензія (повторна) 600

Артеріальна гіпертензія (контроль через 2 тижні або 3 міс) 600

Консультація сомнолога 600

Остеопороз (первинна) 600

Остеопороз (повторна) 600

Остеопороз (контроль через 2 тижні або 6-12 міс) 400

Порушення менструального циклу (первинна) 600

Порушення менструального циклу (повторна) 600

Гіперандрогенія (гірсутизм, вугрьова хвороба у жінок) (первинна) 600

Гіперандрогенія (гірсутизм, вугрьова хвороба у жінок) (повторна) 600

Андрогенний дефіцит у чоловіків (первинна) 600

Андрогенний дефіцит у чоловіків (повторна) 600

Дифузна і андрогенетична алопеція (первинна) 600

Дифузна і андрогенетична алопеція (повторна) 600

Гінекомастія (первинна) 400

Гінекомастія (повторна) 400

Визначення жорсткості великих артерій осцилографічним методом на апараті *бонус

Arteriograph (Tensiomed)

Медицина сну

Полісомнографія (перший візит) (діагностична ніч) 2700

Полісомнографія (повторний візит – розшифровка і призначення лікування) 300

Ініціація СІПАП-терапії + полісомнографія (лікувальна ніч) 2700

СІПАП-терапія + полісомнографія (повторний візит – розшифровка і 300

призначення лікування)

Спортивна медицина

Навантажувальні тести

Навантажувальний тест для визначення порогових реакцій та максимального 2800

споживання кисню на велотренажері

Навантажувальний тест для визначення порогових реакцій та максимального 2800

споживання кисню на беговій доріжці

Комплекс методик у спокої 600

Вакцинація  



Вакцинація

Для дорослих

Вакцинація пропи грипу вакциною ''Ваксігрип Тетра'' 500

Проти пневмококової інфекції (Превенар 13,  Великобританія) 3000

Проти дифтерії (АД-М - Анатоксин протидифтерійний, Україна) 0

Проти гепатиту В (Енджерикс, Бельгія) 700

Проти сказу (Індіраб, Індія) 1200

Проти вітряної віспи (Варілрикс, Бельгія) 1730

Проти дифтерії, правцю, кашлюка (Бустрикс, Бельгія) 1130

Проти кору, епідпаротиту, краснухи (Пріорикс, Бельгія) 650

Проти поліомієліту (Імовакс Поліо, Франція) 0

Проти черевного тифу (Тифим, Франція) 1450

Проти жовтої лихоманки (Стамарил, Франція) 1400

Проти кліщового енцефаліту (ТікоВак (Фсме-імун), Австрія) 2150

Проти гепатиту А та В (Твінрикс, Бельгія) 1250

Проти гепатиту А (Хаврикс 1440, Бельгія) 1150

Проти менінгококової інфекції (Менактра, США) 2100

Проти вірусу папіломи людини (профілактика раку шийки матки), (Церварикс, Бельгія) 1500

Для дітей

Проти дифтерії, правцю, кашлюка (дит)  (Інфанрикс, Бельгія) 1400

Проти дифтерії, правцю, кашлюка, гепатиту В, гемофільної інфекції і поліомієліту 2140

(дит) (Інфанрикс Гекса, Бельгія)

Проти дифтерії, правцю, кашлюка, поліомієліту, гемофільної інфекцїї 1900

 (дит)  (Пентаксим, Франція)

Проти гепатиту В (дит)  (Енджерикс, Бельгія) 700

Проти гепатиту А для дітей (дит)  (Хаврикс 720, Бельгія) 1050

Проти гемофільної інфекці (дит) ї (Хіберикс, Бельгія) 900

Проти вітряної віспи (дит) (Варілрикс, Бельгія) 1730

Проти дифтерії, правцю, кашлюка (дит) (Бустрикс, Бельгія) 1130

Проти пневмококової та гемофільної інфекції (дит) (Синфлорикс, Бельгія) 1540

Проти дифтерії, правцю, кашлюка і поліомієліту (дит) (Тетраксим, Франція) 1000

Проти черевного тифу (дит)  (Тифим Ві, Франція) 1450

Проти сказу (дит)  (Індіраб, І(ндія) 1200

Проти пневмококової інфекції (дит) (Превенар 13, Великобританія) 3000

Проти дифтерії, правцю, кашлюка, поліомієліту (дит)  (Бустрикс Поліо, Бельгія) 1150

Проти гепатиту А і Б (дит)  (Твінрикс) 1250

Проти кліщового енцефаліту (дит) (ТікоВак (Фсме-імун), Австрія) 2150

Проти поліомієліту (дит)  (Імовакс Поліо, Франція) 650

Проти менінгококової інфекції (дит) (Менактра, США) 2100

Проти правцю, дифтерії, поліомієліту, кашлюка, гепатиту В, гемофільної інфекції (дит)  1500

(Гексаксим, Франція)

Проти вірусу папіломи людини (дит)  (профілактика раку шийки матки), 1500

1 доза (Церварикс, Бельгія)

Проти кору, епідпаротиту, краснухи (дит) (Пріорикс, Бельгія) 750

Проти дифтерії, правця, кашлюку (дит)  (ацелюлярний компонент), поліомієліту та 1900

захворювань, збудником яких є haemophilus influenzae типу b (Інфанрикс іпв хіб)

Проти ротавірусної інфекції (дит) (Ротарикс, Бельгія) 1050  


