ПРЕЙСКУРАНТ ГІНЕКОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ
Комплексний прийом лікаря акушер-гінеколога: консультація, огляд + відеокольпоскопія, УЗД вагінальне органів малого тазу, взяття зразків із
урогенітального тракту, аналіз виділень на флору, цитологічне дослідження

850

Прийом лікаря акушера-гінеколога: консультація, огляд + відео- кольпоскопія

450
Повторний прийом лікаря акушер-гінеколога: консультація, огляд + проста
кольпоскопія

290

Консультація післяопераційних РВХ

290
УЗД вагінальне органів малого тазу

320

УЗД визначення терміну вагітності перед регуляцією

150

Фолікулометрія

200

Консультативний огляд лікаря-гінеколога (без кольпоскопії)

250

Повторний огляд лікаря-гінеколога (без кольпоскопії)

190

Консультація вагітних

300

Консультація по результату аналізів + виписка схеми лікування

350

Консультація по результату аналізів + виписка схеми лікування подружжю

550

Аналіз виділень на флору

190

Цитологічне дослідження

250

Гістологічне дослідження (один зразок)

290

Гістологічне дослідження (два зразки)

400

Аналіз виділень на гормональне дзеркало (1 од)

150

Взяття біопсії шийки матки і зішкрябу з цервікального каналу (з місцевою
анестезією)

1150

Взяття аспіраційної біопсії матки

1200

Постановка ВМК (без вартості спіралі)
Постановка ВМК (з вартістю спіралі)
Постановка ВМК Мірена (без вартості спіралі)

600
1300
850

Постановка ВМК Мірена (з вартістю спіралі)

3850

Постановка ВМК Джайдес (з вартістю спіралі)

3350

Видалення ВМК

600

Видалення ВМК з патологією

900
Радіохвильова хірургія

Радіохвильова хірургія доброякісних утворень на шийці матки

1400

Взяття біопсії шийки матки радіохвильовим методом

1100

Радіохвильова конізація шийки матки

2100

Взяття біопсії шийки матки радіохвильовим методом і зішкрябу слизової
цервікального каналу

1400

Радіохвильова хірургія ерозії шийки матки і лейкоплакії (1 зона)
від

1600

Радіохвильова хірургія дисплазії шийки матки (1 зона)
від

1600

Поліпектомія радіохвильовим методом

1700

Видалення кондилом (1 од) радіохвильовим методом

250

Видалення кіст шийки матки радіохвильовим методом

850

Місцева анестезія

190

Ехосальпінгографія (прохідність маткових труб)

1350

*у прейскуранті вказані ціни тільки на основні види послуг; за більш детальною інформацією
звертайтесь за телефонами:
вул. Марії Лагунової, 4
тел. 7-30-01, (096) 011-28-10, (066)-57-94-355
**у зв’язку з нестабільним курсом валют, ціни можуть дещо відрізнятись від вказаних на
сайті; дякуємо за розуміння!

