
AKLINIK

ФОП Сергієнко  А.М.                                                                                          Київ, 
Харківське шосе 182
т.0672705993, т.0932705993                                                                            e 
mail:ansergienko@ukr.net
                                                

                                                            Прайс

                                                         (від 01.01.2023)

1.Консультація гінеколога  з оглядом (первинна)                     600грн.

2.Консультація гінеколога (повторна)                                          350 грн.

3.Кольпоскопія розширена                                                             350 грн.

4. Експрес визначення піхвових виділень (Ph test)                     50 грн.

5.Забір у\г аналізів                                                                               50 грн.

6.Консультація акушер-гінеколога (вагітність)                           700 грн.  

7.Схема лікування                                                                              400 грн.

8.Постановка лікувальної ванночки                                              200 грн. 

9. Постановка лікувального тампону                                            150 грн. 

10.Постановка внутрішньоматкового контрацептиву без вартості 

контрацептиву(ВМК)                                                                         800 грн.

11.Вилучення внутрішньоматкового контрацептиву               600 грн.

12.Постановка акушерського пессарія                                        700 грн.

13.Зняття акушерського пессарія                                                   600грн.

14.Гінекологічна процедура 1 категорія                                    3500грн.

15.Гінекологічна процедура 2 категорія                                    4000грн.

16.Забір венозної крові                                                                      50 грн.

17.Забір капілярної крові                                                                 100 грн.

18.Внутрішньом’язева ін’єкція                                                       100 грн.
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19.Підшкірна ін’єкція                                                                           50грн.

20.Внутрішньовенна ін’єкція                                                          200 грн.

21.Внутрішньом’язева ін’єкція препарата 1 категорії               100грн.

22. Внутрішньом’язева ін’єкція препарата 2категорії               200грн.

23.Внутрішньом’язева ін’єкція препарата 3 категорії               300грн.

Інструментальні дослідження  

24.Ультразвукове дослідження органів малого тазу               500 грн.

25.Ультразвукове обстеження молочних залоз                        450 грн.

26. Ультразвукове обстеження щитовидної залози                 450 грн.

27.УЗД органів черевної порожнини з нирками                       500 грн.

28.УЗД органів черевної порожнини                                            400 грн

29.УЗД нирок та сечового міхура                                                   400 грн.

30.УЗД ранні терміни вагітності (6-10 тижн.вагітності)            700 грн.

31.УЗД 1 триместр(11-14 тижн.вагітності)                                   700 грн.

32.УЗД 2 триместр(15-27 тижн.вагітності)                                   700 грн.

33.УЗД 3 триместр (28-30 тижн.вагітності)                                  700 грн.

34.Фолікулометрія                                                                             400грн.

35.Цервікометрія                                                                                400грн.

36.Доплерометрія                                                                              400 грн.

37.КТГ                                                                                                     400 грн.

38.Ехогістеросальпінгографія                                                         3000грн.

39.Взяття пайпель аспірату                                                             1300грн.

40.УЗД лімфатичних вузлів                                                               350 грн.
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                                            Оперативне лікування 

41.РХТ 1 категорія (біопсія шийки матки)                                1300 грн.   

42.РХТ 2 категорія(коагуляція шийки матки)                          2500 грн.   

43.РХТ 3 категорія (ексцизія шийки матки)                             3000 грн.   

44.РХТ 4 категорія (конусов.амп.шийки матки)                     3000 грн.   

45.РХТ 5 категорія (видалення кондилом1 зона)                     350грн.    

46.РХТ 6 категорія (видалення кондилом 2 зони)                   700 грн.   

47.РХТ 7 категорія(видалення кондилом 3 зони)                  1000 грн.   

48.РХТ 8 категорія(вскриття кісти шийки матки )                     1000 грн. 

                                                     Анестезія 

49.Проведення анестезії 1 категорії (спрей анестезія)          100 грн.    

50. Проведення анестезії 2 категорії(спрей+інфільтр.)          300 грн.   

51. Проведення анестезії 3 категорії(провідна)                     400грн.      
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     Комплексні обстеження 

52.Комплексне обстеження  1 (консультація+огляд   

гінеколога,кольпоскопія розширена)                                           950 грн.

53. Комплексне обстеження 2 (консультація+огляд   

гінеколога,кольпоскопія розширена, забір у/г аналізу, Експрес 

визначення піхвових виділень (Ph test))                                     1050 грн.

54. Комплексне обстеження 3 (консультація+огляд   

гінеколога,кольпоскопія розширена, забір у/г аналізу, Експрес 

визначення піхвових виділень (Ph test)+УЗД ОМТ)                  1550 грн.

55. Комплексне обстеження 4 (консультація+огляд   

гінеколога,кольпоскопія розширена, забір у/г аналізу, Експрес 

визначення піхвових виділень (Ph test)+УЗД ОМТ+УЗД молочних 

залоз)                                                                                                   2000 грн.

56.Комплексне обстеження  5 (консультація+огляд   

гінеколога,кольпоскопія розширена, забір у/г аналізу, Експрес 

визначення піхвових виділень (Ph test)+УЗД ОМТ+УЗД молочних 

залоз+УЗД щитовидної залози)                                                     2450 грн.

57.Комлекс Вагітність постановка(консультація акушер-гінеколога з 

оглядом+розширена кольпоскопія+забір венозної крові+забір 

сечі+забір у/г аналізів+ Експрес визначення піхвових виділень(Ph 

test))                                                                                                     1250 грн. 
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58.Пакет аналітики Вагітність постановка 1

(ТТГ,HBsAg,HCVскринінг,глюкоза,білірубінзагальнийАлТ,АсТ,креатинін,сечови

на,загальнийбілок,ЗАК,ЗАС,група крові+резус фактор,  ТОРЧ інфекція : 

краснуха IgM таIgG,токсоплазма IgG та IgM, цитомегаловірус  IgG та IgM ,вірус 

звичайного герпесу типи 1\2  IgG та  IgM , хламідія  IgG та  IgM,  загальні АТ до 

Treponema pallidum -скринінг, цитологія, мікроскопія, ВІЛ, бак. посів сечі)        

6530грн.

59. Пакет аналітики Вагітність постановка  2 
(ТТГ,HBsAg,HCVскринінг,глюкоза,білірубін 

загальнийАлТ,АсТ,креатинін,сечовина,загальнийбілок,ЗАК,ЗАС,група 

крові+резус фактор,  ТОРЧ інфекція : краснуха IgM таIgG,токсоплазма IgG та 

IgM,цитомегаловірус IgG та IgM ,вірус звичайного  герпесу типи 1\2  IgG та  

IgM , хламідія  IgG та  IgM,    загальні АТ до Treponema palidum-скринінг, 

цитологія, мікроскопія, ВІЛ,бак. посів сечі, віт.Д3, феритин, Ig G та Ig M B19)    

8450 грн. 

60. Передопераційний пакет Аклінік   

(Заг .розгорнутий аналіз крові та сечі ,    група крові та резус фактор,

RW, ВІЛ , HBsAg, HCVскринінг,  глюкоза венозної крові, АСАТ, АЛАТ, заг. білок,

коагулограма  ,  заг.  білірубін,  креатинін,  сечовина)

3365 грн.

61.       Передопераційний пакет Аклінік   міні

(Заг .розгорнутий аналіз крові та сечі ,    група крові та резус фактор,

RW,  ВІЛ  ,  HBsAg,  HCVскринінг,   глюкоза  венозної  крові,  коагулограма)

2595 грн                             

                                   Лабораторна діагностика

 (прайс лабораторії Діла від 16.01.2023 додається)
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