
(ЗАТВВРДЖЕНО)

,Щиректор

(хоГВВ)

ТАРИФИ Еа медичнi послуги,
що надаються

Комунальним некомерцiйним пiдприсмством <<Хмельницький обласний госпiталь
BeTepaHiB вiйци>> Хмельницькоi обласноi ради

ьова о.В.

згlдпо J,lъ510/20 вiд 13.07,2020
J,lъ

п/п назва послчги

Вар-

послуг,
гDн,

Оздоровчий масаж
l Оздоровчий масаr( ши]i 88,80
2 Оздоровчий масаж плечового суглоба (Bepxнboi третиЕи плеча, дiляпки плечового

суглоба та надплiччя Tiei ж сторони) 88,80

з Оздоровчий масаж лiктьового суглоба (Bepxнboi третиЕи передплiччя дiлянки
лiктьового суглоба та ниr(ньоi третини пле.iа) 88,80

4 Оздоровчий масаж променево зап'ястноло суглоба (проксимальяого вiддiлу кистi,
дiлянки промевево - зап'ястного суглоба та передплiччя) 88,80

5 Оздоровчий масаж кистi та передплiччя 88,80
6 Оздоровчий масая( попереково -крФlсовоi дiлятIки (вiд I поперекового хребця до

ниrкнiх сiдничrих схилiв) 88,80
,7

Оздоровчий масаж тазостеп{ового суглоба (BepxHboi третини стегна, дiлянки
тазостепIового суглоба та сiдничвоi дiлянки Tici ж сторони) 88,80

8 Оздоровчий масах колiнного суглоба (верхньоi третипи гомiлки, дiлянки колiняого
суглоба та gижfiьоi третини стегЕа) 88,80

9 Оздоровчий масах гомiлково-стопного суглоба (проксимального вiдцirry ступнi,
дiлянки та нижньоi третиЕи гомiлки) 88,80

l0 Оздоровчий масаж KoMipueBoi лiлявки (задньоi пoBepxiii шиi, спипи до рiвня Iv
грудного хребця, передньоi поверхнi rрудЕоI клiтини до II ребра)

99,60

11 оздоровчий масаж BepxHbo'i кiнцiвки 99,60
l2 Оздоровчий масах BepxHboii кiнцiвки падплiччя,га дiлявки лопатки 1 17,60
1] Оздоровчий масаж спини та попереку (вiд VII шийного хребц, до крижовоi дiлянки вiд

лiвоi до правоi середцьоi аксилярноi лiЕii) | 17,60

14 Оздоровчий масах шийно -грудного вiддiлу хребта (дiлянки задньоi поверхнi шиi та
дiляпки спини до I поперекового хребця, вiд лiвоiдо правоi задпьоi аксилярноi лiнii) 117,60

15 Оздоровчий масаяt нижньоi кiнцiвки та попереку (дiлявки cTlTIHi, гомiлки, стегна,
сiдничяоi та попереково-крижовоi дiляпки)

l17,60

16 Оздоровчий масаж дiлянки хребта (задвьоi поверхfii шиi, спиЕи та попереково -
крижовоi дiлянки вiд лiвоi до правоi задньоi мсилярноi лiЕii) 1з9,20

Копсультативпi пос,тчгп
1,1 Консудьтацiя лiкаря - терапевта 55,00
18 Консультацiя лiкаря - невропатолога 55,00
19 Ковсультацiя лiкаря - хiрурга ,7 

4,00
20 Копсультацiя лiкаря хiрурга - судияного 74,00



2\ Консультацiя офтальмолога 42.00
22 Консультацiя лiкаря - гiнеколога 8з.00
2з Консультацiя лiкаря - кардiолога 68,00
24 КоЕсультацiя лiкаря _ уролога 60,00
25 Консультацiя лiкаря еядокриполога 47.00
26 Копсультацiя лiкаря фiзiотерапевта 50,00
2,7 Консультацiя лiкаря ортопеда 60,00
28 Консультацiя лiкаря фiзичноiта реабiлiтацiйноj медициtrи 50,00

Функцiональна дiагвостика
)_9 Електрокардiографiя в двавадцяти вiдведеннях 160,00
з0 Електрокардiографiя з наваlтаженням 16з,00
з1 Ехокардiографiя 198.00
з2 Електрокардiографiя по Небу 147.00
33 Електрокардiографiя по Слопаку 147.00
з4 Електрокардiографiя по ЛiаЕу 147.00
з5 РеоеЕцефмографiя (РЕГ) 208,00
зб Реовазографiя 180,00
з,7 Добове монiторувапня 387.00
з8 Ехоенцефалоскопiя 184,00
з9 Електрокардiографiя + ритмограма 185,00
40 Електроенцефмоrрафiя 269,00
4l Спiрографiя 181,00
42 Гастродуодевоскопiя з бiопсi€ю зl0.00
4з Ректороманоскопiя з бiопсiею з l 1.00
44 I{истоскопiя ззз,00
45 колоноскопiя з бiопсiеlо з74,00

Уль,гразвyкова дiагностпка
16 УЗ,Щ: пакет М1 (пеqiнка + жовчний Mixyp +ж69.rцi протоки + пiдшл}якова залоза +

селезiнка) 148,00

4,7 УЗ,Щ: пакет Ne2 (нирки + надЕирниковi залози + сечовий Mixyp + предмiх}рова залоза) 125,00
48 УЗД : пакет N!з (печiЕка+жовчний мiхур+я(овчЕi протоки) 114,00
49 УЗД : пакет N!4 (нирки tнадЕирковi змози) 10з,00
50 УЗ,Щ : пакет Nэ5 (пiдшлупкова змоза) 91,00
51 УЗ,Щ : пакет JrГеб (печiнка) 91,00
52 УЗ.Щ : пакет Nl7 (rковчний Mixyp + жовчнi протоки) 91.00
53 УЗ.Щ : пакет Nэ9 (сечовйй Mixyp з визначенням змишковоi ce,{i) 10з.00
54 УЗ{ : пакет ЛЪl0 (передмiх}рова залоза) 92,00
55 УЗ.Щ : пакет lФ1l(ясчки, придатки ясчок) 10з.00
56 УЗ.Щ : пакет Nо12 (лiмфатичнi вузли) 91,00
5,7 УЗ,Щ : пакет Nя 1З (щитополiбно'i залози) 91,00
58 УЗД : пакет Nе 14 (судин нижвiх кiнцiвок) 214,00

Рептгенологiчнi дослiджепЕя
59 РеЕтгенографiя органiв грудноi клiтини з використанцям РМП (реItтген плiвка) 190,00
60 Рентгенографiя оргапiв грудноi клiтияи без використаЕня РМП 161.00
61 Рентгенографiя KicToK таза з впкористанЕям РМП (рентген плiвка) 214.00
62 РеЕтгепографiя KicToK таза без використання РМП 178.00
бз Рентгенографiя попереково - криховоfо вiддiлу з використанням РМП (реятген

плiвка) 213,00

64 Рептгепографiя попереково крижового вiддiлу без використаппя РМП 178,00
65 Реятгепографiя колiнного суглобу з РМП (рептген плiвка)

21з,00
66 Рентfенографiя плеча без РМП 166,00



6,7 Рентгепографiя гомiлки з РМП(рентген плiвка) 2l1,00
68 Рептгенографiя гомiлки без РМП 176,00
69 РеЕтгенкоЕтраспе дослiджецня ToBcToi кишки (iригоскопiя) з РМП 492.00
70 Рентгепконтрасне дослiдяtення ToBcToi кишки (iрригоскопiя) без РМП ]22.00
11 РентгеЕконтрасне дослiдження шлунка з контрастом з РМП з51,00
,12

РептгенконтрасtIе доолiдr(енчя ентгецоскопiя шлуЕка з коптрастом без РМП 2,7 \,00
,7з Рентгеноскопiя черевrrоТ порожниЕи з РМП (lrентген плiвка) 228,00
,74 Рентгеяоскопiя черевноi порожнини без РМП 199.00

75 Екскреторна урографiя внlтрiшньовенна з РМП (рентген плiвка) 640,00
,76 Екскреторна урографiя внутрiшньовенна без РМП 526,00
,71

Цистоrрафiя оi,лядова з РМП (рентген плiвка) 2з0.00
78 Цистографiя оглядова без РМП 201.00
79 Антероградна цистографiя з РМП (рентген плiвка) з25,00
80 АЕтеDоградЕа цистографiя без РМП 290,00
81 Рентгецографiя колiнIrого суглобу без РМП 178,00
82 Рентгенографiя плеча з РМП (рентген плiвка) 117,00

БальноологiчЕi процедурп з метою профiлактпки захворювапь
та змiцненfiя tдоров'я дорослого яаселевня

8з Вихрова вавна для нiг 129,60

84 Ванна для нir з Mopcbкolo сiллю 141,60

85 Ванна дrrя нiг з розчином бiшофiту 1з4,40
86 Вмна для пiг з бiлою скппiдарною емульсiею lз9,20
87 Ванна пiжна вихрова з iнфрачервоЕим опромiценням 129,60

88 [Iiдводний душ - масах 141.60

Послуги з провадженяя госfi одарськоi лiяльtlостi
tJ9 Перебуванfiя громадяЕ за ix бажанням в пматах з полlпшеним сервiсним

обслуговуванням за 1 добу (1 Micпra пмата)
222,о0

90 Перебувдлrя громадяЕ за iх бажанням в папатах з полiпшеItим сервiсЕим
обслуговувавЕям за 1 добу (2 MicTHa пмата) за кожвого пацiснта

l11,60

ФiзiотеDапевтпчпi послyгп
91 Озокеритопарафiновi аплiкацii 89.00
92 ультразвукова терапiя 107.00
9з Elink терапiя 2,79.00

94 MOTOmed терапiя 1 19,00
95 Амплiпульс теDаtriя 108,00
96 удаtlпо-хвильова терапiя 202,00
9,7 дiадивамотерапiя 83,00
9ll Функцiонмьна електрична стtмуляцlя 98,00
99 Гальванiзацiя 83.00
100 ЕлектрофоDез 84.00
101 Дарсонвмiзацiя 88.00
102 Ультрависокочастопlа терапiя (УВЧ) 95.00
l0з Магнiтотерапiя 90,00
104 лазеротерапiя 90.00
105 НебулайзерЕа терапiя з придбапвям особистоi ЕебулайзерЕоi камери та маски (без

лiкарських засобiв)
195,00

106 Небулайзерва терапiя з використанвям особистоi небулайзерЕоi камери та маски (без
лiкарських засобiв)

65,00

107 УльтDафiолетове випромiвюванЕя 60,00
108 ЛокальЕа баротерапiя нижпiх кiнцiвок 87,00
109 Терапiя з використаЕням лампи Солюкс 89,00


