Додаток 1
до рішення двадцять четвертої сесії
обласної ради сьомого скликання
01 липня 2020 року № 14 - 24/VII
ТИМЧАСОВІ ТАРИФИ
на платні медичні послуги, що надаються
Комунальним некомерційним підприємством
«Чернігівський медичний центр сучасної онкології»
Чернігівської обласної ради
згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1138 від 17.09.1996 р.
№
Назва послуги
п/п
РЕНТГЕНОДОСЛІДЖЕННЯ
1.
Мамографія 2х молочних залоз
2.
Мамографія однієї молочної залози
3.
Рентгенодіагностичне обстеження ОГК (органів грудної клітини) скопія
4.
Рентгенодіагностичне обстеження ОГК (органів грудної клітини) графія
5.
Рентгенодіагностичне обстеження ШКТ (шлунково кишкового тракту) скопія
6.
Рентгенодіагностичне обстеження ШКТ (шлунково кишкового тракту) графія
7.
Рентгенодіагностичне обстеження 20*25
8.
Рентгенодіагностичне обстеження 30*40
9.
Рентгенодіагностичне обстеження 18*24
10. Рентгенодіагностичне обстеження 24*30
11. Рентгенодіагностичне обстеження 18*43
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.
Загальний аналіз крові
2.
Аналіз крові розгорнутий
3.
Аналіз крові загальний + тромбоцити
4.
Загальний аналіз сечі
5.
Аналіз глюкози крові
6.
+ Біохімія (АЛТ, АСТ)
7.
+ Біохімія (ЛДГ)
8.
+ Біохімія (лужна фосфатаза)
9.
+ Біохімія (амілаза)
10. + Біохімія (калій)
11. + Біохімія (хлор)
12. + Біохімія (натрій)
13. + Біохімія (кальцій)
14. + Біохімія (залізо)
15. + Біохімія (сечова кислота)
16. + Біохімія (фосфор)
17. + Біохімія (магній)
18. + Біохімія (холестерин загальний)
19. + Біохімія (ліпідний профіль)
20. + Біохімія (ревмопроби)
21. + Біохімія
22. Визначення групи крові
23. Коагулорамма
24. П Т І
25. А Ч Т В
26. М Н О
27. Загальний аналіз на гематологічний аналізатор

Ціна,
грн
530,00
280,00
220,00
190,00
190,00
180,00
200,00
200,00
170,00
180,00
180,00
90,00
140,00
170,00
70,00
65,00
100,00
110,00
110,00
120,00
100,00
100,00
110,00
190,00
100,00
100,00
90,00
90,00
90,00
130,00
120,00
90,00
100,00
120,00
85,00
85,00
85,00
90,00

28. Мікроскопія (підрахунок мієлограми)
29. Електрофорез білків
ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.
Цитологічне дослідження пунктатів щитовидної залози
2.
Цитологічне дослідження пунктатів лімфовузлів, молочної залози
3.
Цитологічне дослідження пунктатів печінки
4.
Цитологічне дослідження пунктатів інших локалізацій, соскобів, виділень ран
5.
Цитологічне дослідження гінекологічних мазків
6.
Цитологічне дослідження ендоскопічного матеріалу
7.
Цитологічне дослідження рідин
8.
Термінове інтраопераційне дослідження
9.
ПАП-тест
КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ
1.
Консультація лікаря-гематолога
2.
Консультація лікаря-хірург-онколога
3.
Консультація лікаря-мамолога
4.
Консультація лікаря-отоларинголога-онколога
5.
Консультація лікаря-хірурга торакального
6.
Консультація лікаря-уролога
7.
Консультація лікаря з променевої терапії
8.
Консультація лікаря-акушер-гінеколога
9.
Консультація лікаря-анестезіолога
10. Консультація лікаря-терапевта
ЕНДОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.
Гістероскопія
2.
Езофагогастродуоденоскопія
3.
Колоноскопія
4.
Цистоскопія
5.
Бронхоскопія
ІНШІ
1.
Електрокардіограмма
2.
Виїздна діагностика
3.
Видача копії медичної довідки
4.
Видача витягу з історії хвороби
Створення індивідуальних пристроїв, фіксуючих масок, матраців вакуумних
5.
(променева терапія)
СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
1.
Консультація лікаря
2.
Анестезія аерозольна і аплікаційна
3.
Анестезія карпульна
4.
Комплексна консультація пацієнта, діагностика зубощелепної патології з
постановкою діагнозу і складання плану лікування
5.
Накладення фотополімерної пломби при середньому карієсі на жувальні
зуби: препарування порожнини, видалення розм’якшеного і пігментованого
дентину, підготовка зуба під фотополімерну пломбу, накладення пломби.
6.
Накладення фотополімерної пломби при глибокому карієсі на жувальні
зуби: препарування порожнини, видалення розм’якшеного і пігментованого
дентину, підготовка зуба під фотополімерну пломбу, накладення пломби.
7.
Накладення фотополімерної пломби на фронтальні зуби: препарування
порожнини, видалення розм’якшеного і пігментованого дентину, підготовка
зуба під фотополімерну пломбу, накладення пломби.
8.
Реставрація жувального зуба
9.
Реставрація фронтального зуба
10. Лікування пульпіту і періодонтиту однокореневого зуба: розкриття
порожнини зуба і видалення пульпи, медикаментозна і механічна обробка
кореневого каналу, пломбування каналу силером

80,00
90,00
140,00
150,00
150,00
130,00
180,00
150,00
150,00
400,00
430,00
250,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
250,00
300,00
300,00
170,00
3900,00
1300,00
1500,00
1350,00
1300,00
130,00
1300,00
20,00
50,00
3000,00
50,00
20,00
50,00
50,00
200,00

250,00

400,00
200,00
300,00
150,00

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Лікування пульпіту і періодонтиту двокореневого зуба: розкриття порожнини
зуба і видалення пульпи, медикаментозна і механічна обробка кореневого
каналу, пломбування каналу силером
Лікування пульпіту і періодонтиту трикореневого зуба: розкриття порожнини
зуба і видалення пульпи, медикаментозна і механічна обробка кореневого
каналу, пломбування каналу силером
Розпломбування одного каналу зуба, лікованого в іншому закладі
Вилучення штифта
Тимчасове пломбування каналів кальцієвмісною пастою (1 сеанс)
Лікування додаткового каналу в зубі
Накладення карієсостійкої лікувальної прокладки
Набір інструментів
Накладання тимчасової пломби
Антисептична обробка порожнини рота
Зняття зубних відкладень ультразвуком з 1-ої щелепи з аерополіровкою
Шинування скловолокном 2-х зубів
Вибіркова пришліфовка 1 зуба
Діагностика захворювань пародонту (гігієнічні індекси, вимір зубодесневих
кишень)
Фторування емалі зубів (1 зуб)
Аплікація лікарських речовин на ясна і слизову порожнини рота (сорбенти,
аплікатор, «Креон» тощо.) В області 1- го зуба, обробка ясневих кишень
Внутрішньоканальне відбілювання
Офісне відбілювання – 2 щелепи
Загальна анестезія ін’єкційна
Одноразовий набір для хірургічного втручання
Видалення постійного зуба (просте)
Видалення постійного зуба (складне)
Видалення зуба мудрості
Видалення зуба мудрості (атипове)
Періостеотомія
Хірургічне лікування перікороніта
Консервативне лікування перікороніта
Остеотомія

250,00

350,00
70,00
100,00
100,00
100,00
80,00
30,00
70,00
10,00
150,00
300,00
30,00
30,00
50,00
50,00
150,00
700,00
300,00
50,00
200,00
200,00
250,00
300,00
90,00
120,00
50,00
70,00

Примітка:
1. У тарифах не враховано податок на додану вартість.
2. У випадку, коли при проходженні медичного огляду певними пацієнтами вже є висновки окремих
лікарів-спеціалістів або результати діагностичних, лабораторних, функціональних обстежень, вартість цих
послуг може бути виключена із загальної вартості медичного огляду.

В.о. генерального директора
Комунального некомерційного
підприємства «Чернігівський
медичний центр сучасної онкології»
Чернігівської обласної ради

Ю.М. Шень

Додаток 2
до рішення двадцять четвертої сесії
обласної ради сьомого скликання
01 липня 2020 року№ 14 - 24/VII
ТИМЧАСОВІ ТАРИФИ
на платні палатні послуги, що надаються
Комунальним некомерційним підприємством
«Чернігівський медичний центр сучасної онкології»
Чернігівської обласної ради
згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1138 від 17.09.1996 р.
Палата Стандарт
Відділення
Абдомінальне
відділення з
урологічними
ліжками на 55 ліжок

Безкоштовна палата включає:

Ліжко, приліжкова тумба, стіл, стілець,
рукомийник

Гематологічне
відділення на 40
ліжок

Ліжко, приліжкова тумба, стілець, жалюзі
Ліжко, приліжкова тумба, стілець, холодильник,
ТВ, жалюзі
Ліжко, приліжкова тумба, стілець, крісло, душова
кабіна, туалет, холодильник, бойлер

Гінекологічне
відділення на 45
ліжок

Туалет, кнопка виклику персоналу, ліжко, стіл,
стілець, приліжкова тумба, світильник, вішак для
одягу

Відділення
малоінвазивної та
ендоскопічної
онкохірургії на 15
ліжок

Душ, туалет, кнопка виклику персоналу, ліжко,
стіл, стілець, приліжкова тумба, світильник, вішак
для одягу

Мамологічне
відділення з
реконструктивнопластичною
хірургією на 45
ліжок
Онкотаракальне
відділення на 15
ліжок

Палата підвищеного комфорту
Вартість
Палата включає:
одного дня,
з ПДВ
Функціональне ліжко, жалюзі,
приліжкова тумба, стіл, стілець,
370,00
дозатори для мила, туалет,
рукомийник
Функціональне ліжко, жалюзі,
приліжкова тумба, стіл, стілець,
дозатори для мила, туалет,
рукомийник
Душ, туалет, кнопка виклику
персоналу, функціональне ліжко,
ортопедичний матрац, стіл, стілець,
приліжкова тумба, світильник, вішак
для одягу
Душ, туалет, кнопка виклику
персоналу, функціональне ліжко,
ортопедичний матрац, стіл, стілець,
приліжкова тумба, світильник, вішак
для одягу

Палата «Люкс»
Палата включає:

Вартість
одного дня,
з ПДВ

Функціональне ліжко, при ліжковий
стіл, крісло, холодильник, TVтюнер, тумбочка, нова сантехніка

650,00

370,00

Ліжко, приліжкова тумба, стілець,
жалюзі, крісло м’яке, журнальний
стіл, холодильник, ТВ, душова
кабіна, туалет

650,00

370,00

-

-

370,00

Душ, туалет, кнопка виклику
персоналу, функціональне ліжко,
ортопедичний матрац, стіл, стілець,
приліжкова тумба, світильник, вішак
для одягу, шафа, ТВ

650,00

370,00

Функціональне ліжко, шафа, ТВ,
стіл, стілець, приліжкові тумбочки,
крісло, штори, дзеркало, туалет

650,00

-

-

Ліжко, приліжкова тумба, стіл, табурет, тюль
Ліжко, приліжкова тумба, стіл, табурет, тюль

Ліжко, приліжкова тумба, стіл, стілець, тюль
Функціональне ліжко, приліжкова тумба, стіл,
стілець

Функціональне ліжко,жалюзі,
приліжкова тумба, стіл, стілець,
дозатори для мила, туалет,
рукомийник
Функціональне ліжко, жалюзі,
приліжкова тумба, стіл, стілець,
дозатори для мила, туалет,
рукомийник

370,00
370,00

Відділення
променевої терапії
на 40 ліжок

Відділення пухлин
голови, шиї та
відновлювальної
хірургії на 30
ліжок
Хіміотерапевтичне
відділення на 35
ліжок

Ліжко, приліжкова тумба, рукомийник,
світильник, розетка, ультрафіолет,

Ліжко функціональне, приліжкова
тумба, рукомийник, надліжковий
світильник з USB, розетки,
ультрафіолет, душ, туалет, дзеркало,
жалюзі, стілець, дозатори для мила,
сушка для білизни (на 4х)

370,00

Ліжко, приліжкова тумба, рукомийник,
світильник, розетка, ультрафіолет

Ліжко функціональне, приліжкова
тумба, рукомийник, надліжковий
світильник з USB, розетки,
ультрафіолет, душ, туалет, жалюзі,
дзеркало, стілець, дозатори для мила,
сушка для білизни (на 3х)

500,00

Ліжко, приліжкова тумба, рукомийник,
світильник, туалет, розетки, ультрафіолет,
дзеркало

Ліжко функціональне, приліжкова
тумба, рукомийник, надліжковий
світильник з USB, розетки,
ультрафіолет, душ, туалет, жалюзі,
дзеркало, стілець, дозатори для мила,
сушка для білизни на 2х)

600,00

Ліжко, приліжкова тумба, стіл, стілець,
рукомийник

Функціональне ліжко, жалюзі,
приліжкова тумба, стіл, стілець,
дозатори для мила, туалет,
рукомийник

Ліжко, приліжкова тумба

Функціональне ліжко, жалюзі,
приліжкова тумба, стіл, стілець,
дозатори для мила, туалет,
рукомийник

Анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії
Відділення паліативної допомоги на 20 ліжок
В.о. генерального директора
Комунального некомерційного
підприємства «Чернігівський
медичний центр сучасної онкології»
Чернігівської обласної ради

Ліжко функціональне, приліжкова
тумба, рукомийник, надліжковий
світильник з USB, розетки,
ультрафіолет, душ, туалет, жалюзі,
стілець, дзеркало, дозатори для
мила, сушка для білизни, окремий
вихід на вулицю) (на 3х)
Ліжко функціональне, приліжкова
тумба, рукомийник, надліжковий
світильник з USB, розетки,
ультрафіолет, душ, туалет, жалюзі,
стілець, дозатори для мила,
дзеркало, сушка для білизни,
окремий вихід на вулицю) (на 2х)
Ліжко функціональне, приліжкова
тумба, рукомийник, надліжковий
світильник з USB, розетки,
ультрафіолет, душ, туалет, жалюзі,
стілець, дозатори для мила,
дзеркало, сушка для білизни,
окремий вихід на вулицю) ( на 1го )

650,00

750,00

850,00

370,00

Функціональне ліжко,жалюзі,
приліжкова тумба, стіл, ТВ, стілець,
дозатори для мила, туалет,
рукомийник

650,00

370,00

Функціональне ліжко, шафа, ТВ,
стіл, стілець, приліжкові тумбочки,
крісло, штори, туалет

650,00

Вартість одного дня перебування

2 500,00
400,00

Ю.М. Шень

