послуги, якi надас
Тарифи на платн
кнП <<Щентр первин ноi меди ко-са HiTa рноТ допомоги>)
люботинськоi Micbkoi ради xapkiBcbkoi областi
пь
п/п
1

Найменування послуги

одиниця
вимiрювання

Сума, грн.
Без ПДВ

Медичне обслуговування спортивних
змагань, масових кульryрних та
громадських заходiв тощо
тощо:

-вимiрювання АТ (артерiальнОго тиску)
-вимiрювання пульсу
внутрiшньо м'язовi iн'екцiТ
-внутрiшньовеннi iH' екцiТ
-огляд лiкаря загальноТ практики -

сiмейного лiкаря
-огляд сестри медичноТ

-присугнiсть на заходi лiкаря зага,rьноi
практики-сiмейноТ медицини в святковi,
вихiднi та поза робочi днi
-присугнiсть на заходi сестри медичноТзагальноТ практики-сiмейноТ медицини
-присрнiсть на заходi сестри медичноТзагальноТ практики-сiмейноТ медицини в
святковi, вихiднi та поза робочi днi
-присутнiсть на заходi спецiалiзованого
тDанспоDтч

-присутнiсть на заходi спецiалiзованого
транспорту в святковi, вихiднi та поза
робочi днi

()дl{е

лос.,tiдженгtя

lбь71

одне
дt,lслiдження

8,34

одна iн'екцiя

36,36

одна lн'екцlя

37,50

один огляд

tЬ,zо

один огляд

13,47

одна година

l00,52

одна година

201,04

одна година

80,84

одна година

161,68

одна година

66,69

одна година

133,38

Щiагностичнi та консультативнi послуги

1

за зверненням

громадян9

без направлення

що

надаються

лiкаря
одне

Екг

дослiдження

- ФТЛ

одна
процедура

-

-

iнгаляцiя

одне

-Спiрометрiя

дослiдження

-,Щерматоскопiя

олне
дос;liдженttя

29,56
27,07
(без BapTocTi

меликаментiв)

l27,70
5,65

d

-Проведення аналiзу сечi йЪпа,r,Баюрi

-rrрuбслýннrl аналlзу kpoBl з вени на

аналiзаторi

-rlрUБЕлЕння анаJIlзу KpoBl з пальця на

ана-гliзатопi

-Проведення аналiзу npoui
ксечова кислота>

"iБЙЙ-р,

-rrрOtsgлýння аналlзу KpoBl на аналiзаторi

кАмiлаза>
-rlрOвс]lення анirлlзу KpoBi на ана,чiзаторi

кБiлiрубiн>
гтл

_r

lр\rбgлý;ннх aнa-]llЗy KpoBl На анzLлlЗаторl

кКреатинiн>
-rrрUБеленнЯ аНаJ-llЗу KpoBl на аналiзаторi
кГлюкоза>
-r lрUБелення анiLпlзу KpoBl на анаrriзаторi
<Зага,rьний бiлок>
-rlрUбЕJсння анаllзу Kpoвl на аtlапiзат.орi
<,

('ечtlви на,,

один ана,,liз

52,06

один аналiз

99,45

один аналiз

80,0б

один ан€Lllз

84,51

один аналiз

81,78

один аналiз

81,84

один аналiз

l48,,l1

один анатliз

88,75

один ана,riз

94,75

один ана-пiз

91,1l

один анrLлlз

88,04

один аналiз

89,5б

один аналiз

76,70

один аналiз

J6,45

шви:кi тести:
tsмlg,г
-l

цукру

в

KpoBl

ýUl на DlJl

один

анаliз l

93,96

-тест на гепатит В

один ана,llз

l29,47

тест на гепатит С

один анаJIlз

129,47

один аналiз

31,65

один

l30,22

-r

.--

I

gчl на BaI
-.- ... .... ...

1,I.HIcTb

--

.-

ест на тропанiн

-KUHL:yJlbTaTиBHl послуги лIкаря загальноi

практики- сiмейноi медиuини

-консультативнi послуги сестри медичноТ

анrt].Ilз

одна

консультацiя
одна
кt,lнс1.,л

ь,гацiя

20,03

l6,1,|

3

одна
процедура
одна
процедура

30 хвилин

36,30
37,44

91,80
( в т.ч. проrЪд до

-кворого-4 1,54)
30 хвилин

81,84
( в т.ч. проi'зд до

хворого-41,54)

4

5

6
7

Проведення профiлактичних шеплень
yciM особам, якi бажають ii зробити поза
схемами календаря профiлактичних
щеплень в YKpaiHi
Проведення профiлактичних щеплень
особам, якi вiд'Тжджають за кордон за
викликом, для оздоровлення а
зарубiжних лiкувальних або санаторних
закладах, у туристичнi подорожi тощо за
власним бажанням або на вимоry
сторопи, що запрошус
Видача медичноi довiдки
Видача витягу з icTopii хвороби

Головний бухгалтер
EKoHoMicT

щ

б2,01

одне щеплення

(без BapTocTi вакшини)

одне щеплення

(без BapTocTi вакttини)

одна довiдка

16,70

один витяг

50,08

,?i

Фатссва Н.о.
Дудка Ю.€.

б2,01

