
Найменування послуги

1,895.00

1,903.00

2,225.00

3,081.00

1,520.00

1,831.00

1,612.00

3,005.00

2,834.00

3,186.00

3,843.00

2,023.00

1,537.00

1,857.00

1,878.00

2,916.00

2,797.00

1,583.00

2,693.00

1,157.00

1,475.00

2,216.00

658.00

765.00

7 КМКЛ Ваше здоров'я - наш пріоритет

Висічення шийного лімфатичного вузла

Висічення атероми волосистої частини голови

Вісцероліз при лапаротомії

Вісцероліз при лапароскопії

Видалення подапоневротичної гематоми шляхом розтину шкіри та апоневрозу

Ендоскопічна медикаментозна аплікація ерозивно-виразкових уражень ШКТ

Ендоскопічна папілосфінктеротомія

Грижосічення з пластикою грижових воріт власними тканинами за методом Жирара-
Кімбаровського

Грижосічення з пластикою стегнового каналу власними тканинами за методом Басіні

Грижосічення з пластикою грижових воріт за методом Мейо

Пластика грижових воріт лапароскопічна

Грижосічення з алопластикою грижових воріт

Холедоходуоденостомія однорядним швом

Холедохолітотомія

Зовнішнє дренування холедоха за методом Холстеда-Піковського

Холедохотомія через куксу міхурової протоки

Грижерозтин з алопластикою грижових воріт (subline)

Ендоскопічна поліпектомія — ободова кишка

Ендоскопічна операція на органах черевної порожнини (за винятком геміколектомії, 
резекції шлунка, гастроектомії)

Гемороїдектомія за методом перев'язки й висічення вузлів

Апендектомія з дренуванням через контрапертуру

Апендектомія лапароскопічна

Хірургічне відділення

Тариф за 1 послугу, грн (без ПДВ)

Ендоскопічна поліпектомія — шлунок

Ендоскопічна поліпектомія — пряма кишка
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Інфузійна терапія після операції третьої групи складності

Інфузійна терапія після операцій четвертої групи складності

Компенсація гострої крововтрати в чоловіків (дефіцит ОЦК 10 - 20 %, об'єм 
крововтрати до 1000 мл)

Компенсація гострої крововтрати у жінок (дефіцит ОЦК 10 - 20 %, об'єм крововтрати 
до 1000 мл)

Компенсація гострої крововтрати при помірному ступені у чоловіків (дефіцит ОЦК 21 - 
30 %, об'єм крововтрати до 2000 мл)

Забезпечення спинномозкової анестезії (увідний наркоз 30 хвилин)

Забезпечення спинномозкової анестезії (кожні наступні 60 хвилин)

Забезпечення епідуральної анестезії (увідний наркоз 30 хвилин)

Забезпечення епідуральної анестезії (кожні наступні 60 хвилин)

Інфузійна терапія інтраопераційна при багатокомпонентній в/в анестезії з 
міорелаксацією і ШВЛ

Регіонарна блокада ліктьового, променевого, м'язово та серединного нервів

Паравертебральна блокада

Забезпечення ендотрахеального наркозу (увідний наркоз на 30 хвилин)

Забезпечення ендотрахеального наркозу (кожні наступні 30 хвилин)

Забезпечення внутрішньовенного наркозу (увідний наркоз 30 хвилин)

Видалення придатків матки лапароскопічним доступом

Резекція яєчника

Видалення кісти яєчника

Ліквідація водянки яєчка (оперативно)

Регіонарна блокада плечового сплетіння

Лапаротомія лівостороннім косопоперечним доступом

Лапаротомія поперечним доступом за Шпренгелем

Лапаротомія розширеним косим за Мейо-Робсоном

Сальпінголізис лапароскопічним доступом

Резекція маткової труби лапароскопічним доступом

Лапароскопія лікувально-діагностична

Лапаротомія верхньосерединна

Лапаротомія косопоперечним доступом за Федоровим



11,807.00

9,867.00
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kmklikarnya7@gmail.com

ПН-ПТ 08.00-18.00

Пункційна катетеризація артерії

Ларингоскопія пряма

+380 44 333 9106

Профілактика ТЕЛА низькомолекулярним антикоагулянтом прямої дії (надропарин 
кальцію)

Профілактика ТЕЛА низькомолекулярним антикоагулянтом прямої дії (еноксапарин)

Стимуляція моторики кишківника антихолінестеразним препаратом короткої дії

Стимуляція моторики кишківника комбінованого антихолінестеразного препарату 
короткої дії та протиблювотного засобу

Пункційна катетеризація підключичної вени

Компенсація гострої крововтрати при тяжкому ступені у чоловіків (дефіцит ОЦК 31 - 40 
%, об'єм крововтрати до 3000 мл)

Компенсація гострої крововтрати у жінок при помірному ступені (дефіцит ОЦК 21 - 30 
%, об'єм крововтрати до 2000 мл)

Компенсаці гострої крововтрати в жінок при тяжкому ступені (дефіцит ОЦК 31 - 40 %, 
об'єм крововтрати до 3000 мл)

Профілактика післяопераційної ранової інфекції одноразовим введенням 
цефалоспорину другого покоління

Профілактика ТЕЛА антикоагулянтом прямої дії


