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Тарифи 

аток2 

ю 

на платнl послуги з медичного обслу
говування, якi надаються Державно

ю установою 

«Нацiональний iнститут серцево-суди
нно"i xipyprii 

iменl М. М. Амосова Нацiонально'i академi"i медичних наук Укра"iни)) 

Тариф за 

Найменування медично·; послуrи 
одинмцю послуrм, 

rрн 

Лабораторнl послуrм за зверненням r
ромадян, що надаються без наnравnе

ння лiкаря 

Бiохiмiчне дослiдження (3агальний бiл
ок, Глюкоза, Сеnчовина, Креатинiн, Бiлipy

(Siн (прямий, непрямий) 
372 

Серцввi проби: Креатинкiназа МВ фракцiя (СК.МВ), Креатинкiназа (КК), Лактатдеriдрокiна
за (ЛЛГ) 

397 

Печlнковi пробм: Бinipy(Siн загальний, прямий та нелрям
ий, ЛДГ, АЛТ, АСТ, Лужна фасфотаза, 396 

Гамма/глутамiлтрансфераза (ГГТ), Альбумiн, Амiлаза, Сечова кислота 

Лlпlдний обмlн: Лiпiдоrрама (Триrлiцер
иди, Холестерин.хе. ХСЛЩ, Коефiцiснт атер

оrенностi) 
500 

Коаrулоrрама : Мiжнародне нормалiзоване вiдноше
ння (МНВ). Активований частковий тр

омбопласттиновий час, 384 

(АЧТЧ), Тромбiновий час, Протромбiновий
 час. 

Аналiз кровi загальний 

127 

Аналiз кровi заrальний (розrорнутий
) 

236 

Мiкроскопiчне дослiдження осаду сеч
i методом Нечипоренко 

123 

Дослiдження сечi 

118 

Визначення швидкостi осiдання Ерит
роцитiв ШОЕ 

158 

Протромбiновий iндекс (ручний мет
од) 

140 

Фiбриноrен (ручний метод) 

135 

Г ематокрит (ручний метод) 

118 

Тролонiн 1 
272 

Мозковий Натрiйуретичний пептид 
483 

Прокальцитонiн 

344 

Глiкований гемоrлобiн 

205 

D-Дiмер 

212 

С - Реактивний бiлок 
217 

Електролiти( Калiй, Натрiй, Кальцiй l
онiзований) 

310 

Забiр кровi 

61 

Дiаrностичнi послуrи за зверненн
ям rромадян, що надаються без на

правnення лlкаря 

Кардiоскринiнr (оrляд кардiолоr к.м.н. ЕКГ, Ехо КС ) 
943 

Кардiоскринiнr (оrляд кардiолоrа, ЕКГ
) 

782 

Електрокардiоrрафiя з консультацiсю
 

279 

Двовимiрне ультразвукове дослiдж
ення серця з доплероrрафiсю у реа

льному часi (дорослi, дiти) 560 

Двовимiрне черезстравохiдне ультра
звукове дослiдження серця у реальн

ому часi з анестезiолоriчним 1 311 

забезпеченням 

Монiторинr серцевоrо викиду або пот
оку кровi, не кпасифiкований в iнших

 рубриках (стрес-ехокардiоrрафiя) з 1 970 

анестезiолоriчним забезпеченням 

Ультразвукове дослiдження вен нижнiх
 кiнцiвок з кольоровим картуванням, двобiчне 507 

Ультразвуков , дуплексне дослiдження позачерепни
х, каротидних та вертебральних суди

н 537 

Ультразвукове дуплексне дослiдже
ння внутрiшньочерепних судин 

534 

Ультразвукове дослiдження артерiй ни
жнiх кiнцiвок з кольоровим картуванням

, двобiчне 472 

Ультразвукове дослiдження черевно'i п
орожнини 

537 

Магнiтно-резонансна томоrрафiя серця 
без внутрiшньовенноrо контрастува

ння 2464 

Маrнiтно-резонансна томографiя сер
ця з внутрiшньовенним niдсиленням 

4 562 

Маrнiтно-резонансна томоrрафiя гол
овного мозку без внутрiшньовенного 

контрастування 1 202 

Магнiтно-резонансна томоrрафiя голов
ного мозку до та пiсля внутрiшньовенно

го пiдсилення 3495 

Маw.iтно-резонансна томоrрафiя черевн
оi· порожнини (печiнка, пiдшлункова зало

за, селезiнка) без 2 551 

внутрiшньовенноrо контрастування 

Мультиспiральна комn'ютерна томоr
рафiя серця : коронароrрафiя з внутрiшньовенним

 пiдсиленням 3904 

Мультиспiральна комn'ютерна томогра
фiя серця: вентрикулоrрафiя з внутрiшньовенним

 niдсиленням 4187 

Мультислiральна комп'ютерна томоrра
фiя серця : аортоrрафiя (rрудний вiддiл) 

3852 

Мультиспiральна комп'ютерна томоrрафiя серця: аортоrрафiя (rрудний та черевний вiд
дiли) 4230 



i 21 МуnьТ11сnlральна комп'ютерна томографlя серця: вроджених еад серця (ЧАДЛ, ТАДЛВ , коарктацiя аорТ11) 3964 

22 МуnьТ11сnlральна комп'ютерна томографlя : aнriorpaфiя су дин uмl та гоnови 
3 734 

23 МуnьТ11сniральна комп'ютерна томографiя: ангiографlя nегеневих артерlй 
3546 

24 
МуnьТ11сniральна комп'ютерна томографlя серця: ангiографiя грудноl порожнини без внутрi11.t4ьовенного 1 065 

пiдсиnення 

25 
Муnьтисnlральна комп'ютерна томографiя серця: ангiографiя грудно'i порожнини з енутрlL!.tiЬОВенним 3675 

niдсиnенням 

26 Комп'ютерна томографiя головного мозку 
884 

27 
Комп'ютерна томографlя грудно! кnlтки та живота з в

нутрlL!.tiьовенним коктрастуванням (nосиленням) 3 776 

28 Рентгенографiя органiв грудно'i порожнини - пряма проекцlя 
272 

29 Ректгенографiя органiв грудноi порожнини - пряма i бiчна
 проекцiя 

299 

30 Фiброгастродуоденоскопiя 
620 

31 Фiброгастродуоденоскопiя з седацl€Ю 
1 067 

Консуnьтативнl посnуrм за зверненням громадян
, що надаються без направления nlкаря 

1 Консуnьтацiя niкаря-кардiоnога к.м.н. 
473 

2 Консуnьтацiя niкаря -кардlоnога 
418 

4 Консуnьтацiя хiрурга к.м.н. 
456 

5 Консуnьтацiя хiрурга 
421 

Медичне обслуrовування, зокрема lз засто
суванням теnемедицини за договорами lз с

уб"сктами господарювання , страховими 

органlзацlями (в тому чисnl lз фондом соцlаnьного страх
ування УкраТни) 

2 

з 

4 

Кардiоскринlнг ексnертний 

ВмТзна бригада 1 (без апарату УЗД) 
Лiкар 

кардiоnог, кар,1iохiрург (к.м.н.), niкap УЗД , моп. медична сестра, водiй. 

ВиТзна бригада 2 (без апарату УЗД) Лlкар кардlохiрург (к.м.н.),niкар кардlоnорг, niкap УЗД, niкap 

функц.дiаnнОСТ11ки, водiй 

Вмrзна бригада З (без апарату УЗД): Лiкар кардiоnог(к.м .н.) , n iкap УЗД, niкap функцiональноi дiаnнОСТ\\КИ, 

водiй. 

ВиТзна бригада 4 (без апарату Узд): Лiкар кардiоnог(к.м.н.),niкар УЗД, моn.медична сестра, водiй 

932 

950 

843 

809 

Медична допомога хворим у дома, зокрема lз застосуванням теnемедицини (дl
агностичне обстеження, процедури манlпуnяцli, 

консуnьтування, доmяд) 

2 

з 

4 

5 

6 

7 

ВиТзна бригада з апаратом УЗД (к.м.н) (дlагностмчне обстеження, консуnьтування): Кардiоnог (к.м.н), niкap 

УЗД, водiй 

ВиТзна бригада з апаратом УЗД (дlагностич
не обстеження, консуnьтування) : Кардiоnог, niкap УЗД, водiй 

Виiзна бригада з апаратом УЗД та ЕКГ (к.м.н) (дlагностичне обстеження, консуnьтування): Кардiопог 

(к. м.н), кардlохiрург (к.м .н.). niкap Узд, niкap функцlональноt дlаnнОСТ11ки, водiй 

Виiзна бригада з апаратом УЗД та ЕКГ(дlагно
стичне обстеження, консуnьтування): Кардiоnог, 

кардiохiрург ,niкap УЗД, мол.мед. сестра, водlй 

ВиТзна бригада реанlмацlйна з апаратом УЗ
Д (спецlаnlсти в.к.)(консуnьтув,.щ , процедури манlпуnяцГ1l: 

Анестезiоnог-реанiматоnог, niкap УЗД , водiй 
f 

Виiзна бригада реанlмацlйна ( консуnьтування, процедури манlпуnяцlТ)· Анест зiоnог-реанiматоnог,сестра 

медична-анестезист, водlй 

Виiзна консуnьтацlя cneцlanlcтa (nlкар)(ко
нсуnьтування) 

' 
1 

Гоnовний nlкap 

Провlдний економlст 

Провlдний економlст 

913 

886 

1126 

987 

1094 

827 

782 

С.О. Сlромаха 

А.О. Каnенlченко 

- ,-l=рищенко 

О.Л. Кмрмчук 

О.М. Максммчук 


