
 

«Затверджено» 

Директор клініки сімейного здоров’я  

«ДЖИ АЙ МЕД» 

Іванчук Л.І. 

Прайс-лист на медичні послуги 

Від 01.09.2021 року 

Первинні консультації лікарів  

Консультація сімейного лікаря 500 грн. 

Консультація терапевта 500 грн. 

Консультація  гастроентеролога 500 грн. 

Консультація отоларинголога 500 грн. 

Консультація гінеколога 500 грн. 

Консультація хірурга-ортопеда 500 грн. 

Консультація  уролога 500 грн 

Консультація  кардіолога 500 грн. 

Консультація невропатолога 500 грн. 

Консультація лікаря-імунолога 500 грн 

Консультація  дерматолога 500 грн. 

Консультація нефролога 500 грн. 

Консультація  ендокринолога 500 грн. 

  

  

Повторні консультації лікарів  

Повторна консультація сімейного лікаря 400 грн. 

Повторна консультація  терапевта 400 грн. 

Повторна консультація отоларинголога 400 грн. 

Повторна консультація гінеколога 400 грн. 

Повторна консультація  уролога 400 грн 

Повторна консультація  кардіолога 400 грн. 

Повторна консультація невропатолга 500 грн.  

Повторна консультація ендокринолога 500 грн. 

Повторна консультація  дерматолога 500 грн. 

Повторна консультація нефролога 500 грн. 

   

 
 
 

 

Первинні консультації  лікарів        ( діти)  

Консультація педіатра 500 грн. 

Консультація дитячого отоларинголога 500 грн. 

Консультація дитячого невролога 500 грн. 

Консультація дитячого  гастроентеролога 500 грн. 



Консультація дитячого  гінеколога 500 грн. 

Консультація дитячого дерматолога 500 грн. 

Консультація дитячого хірурга - ортопеда 500 грн. 

Консультація дитячого  уролога 500 грн. 

Консультація дитячого нефролога 500 грн. 

Консультація дитячого лікаря-імунолога 500 грн. 

  

  

Повторні консультації лікарів(діти)  

Повторна консультація педіатра 400 грн. 

Повторна консультація дитячого отоларинголога 400 грн. 

Повторнаконсультація дитячого  гастроентеролога 400 грн. 

Повторнаконсультація дитячого  гінеколога 400 грн. 

Повторнаконсультація дитячого дерматолога 400 грн. 

Повторнаконсультація дитячого невропатолога 500 грн. 

Повторнаконсультація дитячого хірурга - ортопеда 400 грн. 

Повторнаконсультація дитячого  уролога 500 грн. 

Повторнаконсультація дитячого   нефролога 500 грн 

  

Ультразвукова діагностика  

Гідросонографія шлунка з водним навантаженням 400  

УЗД органів черевної  порожнини ( печінка + жовчний міхур + жовчні протоки 
+ підшлункова залоза + селезінка) 

400  

УЗД органів черевної порожнини + нирки (пакет) 450 

УЗД легенів 450 

УЗД пілоричного відділу шлунку 200 

УЗД жовчного міхура 200 

УЗД передміхурової залози (абдомінально) та сечового міхура 400 

УЗД передміхурова залоза (трансректально) 400 

УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі 300 

УЗД нирок, сечового міхура, сечовивідних шляхів 350 

УЗД нирок 250 

УЗД органів малого тазу (трансабдомінально) 400 

УЗД органів малого тазу (трансвагінально) 400 

Фолікулометрія 300 

УЗД  органів Калитки 400 

УЗД. Лімфовузлів (одна анатомічна зона) 250 

УЗД  Молочних залоз 400 

УЗД М’яких тканин(одна анатомічна зона) 250 

УЗД Плевральної порожнини 250 

УЗД Щитоподібної  залози 250 

УЗД Слинних залоз 250 

УЗД серця і сосудів  500 

Доплерсканування екстракраніальних судин (голова) 300 

Доплерсканування екстракраніальних судин (шія) 300 

УЗД колінних суглобів 300 

УЗД кульшових суглобів 300 

УЗД при вагітності (1 триместр – до 12 тіжнів) 450 



 
 

 

Ультразвукова діагностика для дітей  

Нейросонографія  450 

УЗД серця дітям   500 

УЗД органів черевної  порожнини ( печінка + жовчний міхур + жовчні протоки 
+ підшлункова залоза + селезінка) 

400 

УЗД органів черевної порожнини + нирки (пакет) 450 

Гідросонографія шлунка з водним навантаженням 400 

УЗД пілоричного відділу шлунку  300 

УЗД нирок, сечового міхура, сечовивідних шляхів 350 

УЗД органів калитки 300 

УЗД наднирників 200 

УЗД щитоподібної залози  250 

УЗД слинних залоз 250 

УЗД тимуса 250 

УЗД м’яких тканин 250 

УЗД м’язів шиї (діагностика кривошиї) 300 

УЗД кульшових суглобів (симетрично дітям до одного року) 400 

УЗД молочних залоз 400 

УЗД органів малого тазу у дітей 400 

  

ЕКГ( з лікарським заключенням) 200 

  

ФГДС 650 

ФГДС + рН-метрія 700 

ФГДС + рН-метрія + дослідження на Н.Руlori 850 

ФГДС + дослідження на Н.Руlori 750 

Біопсія ( гістологічного дослідження)  300 

 
 
 
 
 
 
 

 

Гінекологія, урологія 
 

Кольпоскопія 200 

Взяття матеріалу з урогенітального тракту для дослідження 50 

Установка внутрішньоматкової спіралі (типу Мирена) (без вартості спіралі) 
під контролем УЗД 

1200 

Видалення внутрішньоматкової спіралі (ВМС) 850 

Ін’єкції в область придатків 200 

Ін’єкція в шийку матки 200 

Процедури гінекологічні (ванночки, зрошення) 300 

Розсічення синехії 600 

Масаж передміхурової залози (1 сеанс) 250 

Процедури урологічні 200 

Радіохвильове видалення папілом, кандилом зі статевих органів 150 



(промежини) – 1шт. 

Радіохвильове видалення папілом, кандилом зі статевих органів 
(промежини) – до 5 шт. 

500 

Радіохвильове лікування ерозії шийки матки І категорії складності 1500 

Радіохвильове лікування ерозії шийки матки ІІ категорії складності 1800 

Радіохвильове лікування ерозії шийки матки ІІІ категорії складності 2000 

Видалення поліпу цервікального каналу 1 категорії складності 1200 

Радіохвильове видалення поліпа зі статевих органів або промежини  1200 

Біопсія шийки матки (діагностична маніпуляція) 800 

Масаж передміхурової залози (1 масаж) 200 

Забір секрету передміхурової залози 100 

  

Оториноларингологія  

Видалення сірчаної пробки  200 

Пункція гайморової пазухи з введенням лікарських препаратів (1 сторона) 750 

Видалення стороннього тіла зовнішнього слухового проходу 
(неускладненого) 

250 

Видалення стороннього тіла носа 300 

Промивання порожнини носа по Проетцу («зозуля») 300 

Промивання лакун мигдаликів 300 

  

Масаж лікувальний  

Масаж шийно - коміркової зони (20 хв.) 250 

Масаж грудного відділу хребта (20 хв.) 250 

Масаж шийно – грудного відділу хребта (30 хв.) 250 

Масаж грудного та поперекового відділу хребта (30 хв.) 250 

Масаж поперекового відділу хребта (20 хв.) 250 

Масаж попереково – крижового відділу  хребта (30 хв.) 250 

Масаж спини (30хв.) 400 

Загальний масаж тіла (60 хв.) 600 

Масаж верхніх кінцівок (одна рука)  (10 хв.) 200 

Масаж верхніх кінцівок (дві руки) (20 хв.) 400 

Масаж нижніх кінцівок (одна нога) (10 хв.) 200 

Масаж нижніх кінцівок (дві ноги) (20 хв.) 400 

Масаж рекомендованої локалізації  (20 хв.) 200 

Масаж рекомендованої локалізації  (30 хв.) 300 

Дренажний масаж (20 хв.) 200 

 Дитячий Масаж лікувальний  

Загальний масаж та гімнастика для дітей до 1 року (30 хв )  300 

Дренажний масаж (до 15 хв) 200 

Масаж при дисплазії тазостегнових суглобів у дітей до 1 року (20 хв.) 200 

Масаж при кривошеї у дітей до 1 року (10 хв) 200 

Масаж спини (20 хв) 300 

Масаж шийно – коміркової зони (20 хв) 200 

Загальний масаж дітей від 1 року (30 хв) 300 

Загальний масаж дітям від 12 років (40 хв)  400 

 
 

 



Ін’єкції  

Внутрішньовенне крапельне введення лікарських засобів  300 

Внутрішньовенне венне струминне вливання лікарських засобів  100 

Внутришкірна проба  50 

Забір матеріалу на аналіз 50 

Ін’єкція внутрішньом’язова 50 

Ін’єкція підшкірна 50 



 


