Символи та коди платних послуг, що надаються в
Медичному реабілітаційному центрі МВС України «Хутір Вільний»
Тариф
за одну
послугу,
грн. (без
ПДВ)
50
МРЦ"Хутір 27
Вільний"
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2700062
2700063
2700064
2700065
2700066
3500002
3500071
3500103
3500124
3500141
3500157
3500164
3500195

3500255
3500407
3500410
3500411
3500424

3500425

3500426

3500427

3500428

Послуги з харчування (1 доба)
Послуги з харчування (вечеря)
Послуги з харчування (обід)
Послуги з харчування (сніданок)
Послуги з дієтичного харчування (1 доба)
Інструментальна та медикаментозна обробка одного
каналу зуба
Видалення постійної пломби
Екстирпація пульпи з одного кореня зуба
Знеболювання інфільтраційне в терапевтичній
стоматології
Знеболювання провідникове в терапевтичній стоматології
Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою
ультразвукового апарата з усіх зубів
Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів
Лікування захворювань пародонту: накладання
лікувальної пов'язки на ясна та зубоясневі кишені (одне
відвідування)
Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу
зуба
Накладання тимчасової пломби
Накладення девіталізуючої пасти та пов'язки
Накладення лікувальної пов'язки у разі лікування карієсу
та його ускладнень
Накладення пломби у разі лікування карієсу та його
ускладнень із світлополімерного матеріалу типу Filtek 550
за реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування
вартості лікування та анестезії)
Накладення пломби у разі лікування карієсу та його
ускладнень із світлополімерного матеріалу типу Filtek 550
за реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування
вартості лікування та анестезії)
Накладення пломби у разі лікування карієсу та його
ускладнень із світлополімерного матеріалу типу Filtek 550
за реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості
лікування та анестезії)
Накладення пломби у разі лікування карієсу та його
ускладнень із склоіномерного матеріалу типу Vitrimer за
реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості
лікування та анестезії)
Накладення пломби у разі лікування карієсу та його
ускладнень із склоіномерного матеріалу типу Vitrimer за
реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості
лікування та анестезії)

128,00
40,00
50,00
38,00
131,00
171,00
27,00
25,00
85,00
98,00
171,00
51,00

48,00
211,00
14,00
15,00
15,00

191,00

339,00

391,00

148,00

214,00
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3500447 Первинний огляд хворого в терапевтичній стоматології
3500462 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що
полімеризується, та гутаперчовими штифтами (або
термопластом)
3500472 Повторний огляд хворого в терапевтичній стоматології
3500475 Препарування каріозної порожнини (або трепанація
коронки), розкриття рогу пульпової камери
3500517 Усунення дефекту пломби
3500550 Видалення тимчасової пломби
3600130 Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний
аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити,
лейкоцитарна формула, ШОЕ) з оформленням результатів
3602037 Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої
категорії (первинне звернення)
3602038 Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої
категорії (повторне звернення)
3602039 Консультативний прийом лікарем-кардіологом першої
категорії (первинне звернення)
3602040 Консультативний прийом лікарем-кардіологом першої
категорії (повторне звернення)
3602041 Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої
категорії (первинне звернення)
3602042 Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої
категорії (повторне звернення)
3602043 Консультативний прийом лікарем-невропатологом
першої категорії (первинне звернення)
3602044 Консультативний прийом лікарем-невропатологом
першої категорії (повторне звернення)
3602045 Консультативний прийом лікарем-психотерапевтом
вищої кваліфікаційної категорії (первинне звернення)
3602046 Консультативний прийом лікарем-психотерапевтом
першої кваліфікаційної категорії (первинне звернення)
3602047 Консультативний прийом лікарем-рефлексотерапевтом
вищої категорії (первинне звернення)
3602048 Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої
категорії (первинне звернення)
3602049 Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої
категорії (повторне звернення)
3602050 Консультативний прийом лікарем-стоматологом першої
категорії (первинне звернення)
3602051 Консультативний прийом лікарем-стоматологом першої
категорії (повторне звернення)
3602052 Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої
категорії (первинне звернення)
3602053 Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої
категорії (повторне звернення)
3602054 Консультативний прийом лікарем-терапевтом першої
категорії (первинне звернення)
3602055 Консультативний прийом лікарем-терапевтом першої
категорії (повторне звернення)
3602056 Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої
категорії (первинне звернення)

27,00

98,00
27,00
40,00
32,00
14,00

5,00
67,00
47,00
62,00
46,00
67,00
51,00
62,00
50,00
156,00
138,00
40,00
72,00
55,00
75,00
57,00
67,00
51,00
66,00
50,00
33,00

3602057 Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої
категорії (повторне звернення)
3602058 Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом
першої категорії (первинне звернення)
3602059 Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом
першої категорії (повторне звернення)
3602060 Визначення ШОЕ
3602061 Визначення активності аланінамінотрансферази на
біохімічному аналізаторі Rayto 9220
3602062 Визначення активності аспартатамінотрансферази на
біохімічному аналізаторі Rayto 9220
3602063 Визначення амілази (діастази) в сечі
3602064 Визначення білка в сечі (якісна проба)
3602065 Визначення білка в сечі з сульфосаліциловою кислотою
3602066 Визначення білка в сечі методом Брандберга-РобертсаСтольнікова
3602067 Визначення білка в сечі на автоматичному аналізаторі
3602068 Визначення бета-ліпопротеідів в сироватці крові
3602069 Визначення гематокритичної величини (показника)
3602070 Визначення гематокриту
3602071 Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом
3602072 Визначення глюкози в капілярній крові
3602073 Визначення глюкози в сироватці крові (метод
ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)
3602074 Визначення глюкози в сироватці крові на біохімічному
аналізаторі Rayto 9220
3602075 Визначення жовчних пигментів в сечі за допомогою
проби Розіна
3602076 Визначення загального білірубіну
3602077 Визначення загального холестерину (холестеролу) в
сироватці крові
3602078 Визначення кількості глюкози в сечі поляриметром чи
іншим апаратом
3602079 Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості,
наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH)
3602080 Визначення кетонових (ацетонових) тіл (якісна проба)
3602081 Визначення ліпопротеїдних фракцій (ліпідограма) на
біохімічному аналізаторі Rayto 9220
3602082 Визначення протромбінового часу з
тромбопластинкальцієвою сумішшю в капілярній крові
3602083 Визначення середньої концентрації гемоглобіну в
еритроциті на гематологічному автоматичному
аналізаторі
3602084 Визначення середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті
на автоматичному гематологічному аналізаторі
3602085 Визначення середнього об'єму еритроциту на
автоматичному гематологічному аналізаторі
3602086 Визначення сечової кислоти на біохімічному аналізаторі
Rayto 9220
3602087 Визначення тригліцеридів у сироватці крові
3602088 Визначення фракцій білірубіну на біохімічному
аналізаторі Rayto 9220

22,00
32,00
21,00
5,00
5,00
5,00
23,00
2,00
4,00
8,00
6,00
12,00
11,00
10,00
6,00
13,00
11,00
11,00
9,00
29,00
14,00
8,00
10,00
6,00
40,00
12,00

2,00
2,00
2,00
13,00
42,00
5,00

3602089
3602090
3602091
3602092
3602093
3602094
3602095
3602096

3602097
3602098
3602099
3602100
3602101
3602102
3602103
3602104
3602105
3602106
3602107

3602108
3602109
3602110
3602111
3602112
3602113
3602114
3602115
3602116
3602117
3602118

3602972
3602973

Визначення цукру в сечі (якісна проба)
Визначення часу кровотечі за Сухаревим
Добове моніторування артеріального тиску
Довготривале ЕКГ-дослідження -Холтеровське
моніторування, обробка матеріалів за добу
Додаткові ЕКГ (3 відведення)
Дослідження венозної крові для отримання сироватки
плазми
Дослідження сечі за Зимницьким
Дослідження ультразвукове комплексне:
печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова
залоза+селезінка
Дослідження ультразвукове щитоподібної залози
Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові залози
ЕКГ у палаті
ЕКГ-дослідження ( 12 відведень), що проводиться в
кабінеті
ЕКГ-дослідження з дозованим фізичним навантаженням
(із замірюванням артеріального тиску)
Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі
"Mithic-18" (10 показників)
Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі
"RT-7600" (20 показників)
Загальний аналіз сечі CITO
Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою
Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом
Нечипоренка (Амбурже тощо)
Мікроскопічне дослідження осаду сечі у разі патології
(білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду
сечі)
Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного
гематологічного аналізатора
Підрахунок еритроцитів у камері Горяєва
Підрахунок лейкоцитів за допомогою автоматичного
гематологічного аналізатора
Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва
Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва для
гематологічних хворих
Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології
клітинних елементів крові
Підрахунок лейкоцитарної формули на автоматичному
гематологічному аналізаторі
Підрахунок тромбоцитів у фарбованих мазках за Фоніо
Скринінгова діагностика порушення дихання під час сну
Тест толерантності до глюкози на аналізаторі глюкози
"Super-GL"
Ультразвукове обстеження судин шиї (УЗД судин шиї комплексне обстеження судин шиї з використанням Bрежиму, кольорового картування, доплерівського
режиму)
Виявлення білка в сечі (експрес-тест)
Виявлення глюкози в сечі (експрес-тест)

4,00
11,00
105,00
177,00
14,00
8,00
15,00

143,00
73,00
55,00
107,00
55,00
160,00
7,00
7,00
11,00
14,00
26,00

18,00
3,00
12,00
3,00
9,00
18,00
38,00
28,00
27,00
107,00
34,00

160,00
5,00
4,00
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3602974 Виявлення крові в сечі за допомогою бензидину тощо
3602975 Ритмографія без навантажувальних проб з обробкою
матеріалу вручну
3903185 Ін'єкція внутрішньовенна краплинна (без урахування
вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)
3903186 Ін'єкція внутрішньовенна струменева (без урахування
вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)
3903187 Ін'єкція внутрішньом'язова (без урахування вартості
медикаментів) (медична допомога - лікування)
3903188 Ін'єкція підшкірна (без урахування вартості
медикаментів) (медична допомога - лікування)
3903189 Інгаляція масляна (одна процедура)
3903190 Індивідуальне заняття лікувальною фізкультурою з
інструктором (30 хвилин)
3903191 Індивідуальне заняття лікувальною фізкультурою з
інструктором (60 хвилин)
3903192 Інтерференцтерапія (одна процедура)
3903193 Інфрачервона сауна (лікування в умовах стаціонару - одна
процедура)
3903194 Інфрачервоне опромінення (одна процедура)
3903195 Ампліпульстерапія (одна процедура)
3903196 Ампліпульстерапія з медикаментами (одна процедура)
3903197 Аплікація (з грязі, торфу, глини) (велика) (одна
процедура)
3903198 Аплікація (з грязі, торфу, глини) (мала) (одна процедура)
3903199 Аплікація (з грязі, торфу, глини) (середня) (одна
процедура)
3903200 Аплікація парафіново-озокеритова (велика) (одна
процедура)
3903201 Аплікація парафіново-озокеритова (мала) (одна
процедура)
3903202 Аплікація парафіново-озокеритова (середня) (одна
процедура)
3903203 Ванна вихрова двокамерна для верхніх ківцівок (одна
процедура)
3903204 Ванна вихрова двокамерна для нижніх ківцівок (одна
процедура)
3903205 Ванна вуглекисла суха (одна процедура)
3903206 Ванна з бішофітом (одна процедура)
3903207 Ванна йодобромна (одна процедура)
3903208 Ванна морська (одна процедура)
3903209 Ванна перлинна (одна процедура)
3903210 Ванна скипидарна (одна процедура)
3903211 Ванна соляно-хвойна (одна процедура)
3903212 Ванна хвойна (одна процедура)
3903213 Внутрішньовенне введення озонованого фізіологічного
розчину (одна процедура)
3903214 Внутрішньовенне лазерне опромінювання крові (ВЛОК)
3903215 Гальванізація (одна процедура)
3903216 Голкорефлексотерапія (один сеанс)
3903217 Дарсонвалізація місцева (одна процедура)
3903218 Душ Шарко (одна процедура)

5,00
105,00
46,00
17,00
8,00
5,00
17,00
41,00
81,00
32,00
59,00
16,00
48,00
116,00
61,00
55,00
58,00
44,00
38,00
41,00
42,00
42,00
72,00
44,00
56,00
51,00
48,00
58,00
48,00
38,00
103,00
202,00
32,00
68,00
33,00
20,00

3903219
3903220
3903221
3903222
3903223
3903224
3903225
3903226
3903227
3903228

3903229

3903230

3903231

3903232

3903233

3903234
3903235
3903236
3903237
3903238
3903239
3903240
3903241
3903242
3903243
3903244

Душ циркулярний (одна процедура)
Електровакуумтерапія (одна процедура)
Електростимуляція м'язів (одна процедура)
Загальна лазеротерапія-душ (одна процедура)
Загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення (одна
процедура)
Коктейль кисневий (лікування в умовах стаціонару - одна
процедура)
Комбінована магнітолазеротерапія (лікування в умовах
стаціонару - одна процедура)
Лікувальна програма "Кардіологія 1 (ГХ, ІХС)" (без
урахування вартості медикаментів) (програма 12 днів)
Лікувальна програма "Кардіологія 1 (ГХ, ІХС)" (без
урахування вартості медикаментів) (програма 19 днів)
Лікувальна програма "Кардіологія 2 (рання реабілітація)"
(без урахування вартості медикаментів) (програма 12
днів)
Лікувальна програма "Кардіологія 2 (рання реабілітація)"
(без урахування вартості медикаментів) (програма 19
днів)
Лікувальна програма "Кардіологія 3 (метаболічний
синдром)" (без урахування вартості медикаментів)
(програма 12 днів)
Лікувальна програма "Кардіологія 3 (метаболічний
синдром)" (без урахування вартості медикаментів)
(програма 19 днів)
Лікувальна програма "Неврологія 1 (після інсульту,
ЧМТ)" (без урахування вартості медикаментів) (програма
12 днів)
Лікувальна програма "Неврологія 1 (після інсульту,
ЧМТ)" (без урахування вартості медикаментів) (програма
19 днів)
Лікувальна програма "Неврологія 2" (без урахування
вартості медикаментів) (програма 12 днів)
Лікувальна програма "Неврологія 2" (без урахування
вартості медикаментів) (програма 19 днів)
Лікувальна програма "Опорно-руховий апарат" (без
урахування вартості медикаментів) (програма 12 днів)
Лікувальна програма "Опорно-руховий апарат" (без
урахування вартості медикаментів) (програма 19 днів)
Лікування мінеральною водою (питне) (лікування в
умовах стаціонару - одна процедура)
Лімфодренаж на апараті "Green Prees-5" із застосуванням
пояса (одна процедура)
Лімфодренаж на апараті "Green Prees-5" для двох нижніх
кінцівок (одна процедура)
Лазеротерапія (зональна) (одна процедура)
Магнітотерапія
Масаж верхньої кінцівки (одна процедура)
Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки
(одна процедура)

20,00
28,00
48,00
40,00
16,00
16,00
32,00
5196,00
8200,00

5258,00

8114,00

5977,00

9306,00

5448,00

8528,00
5448,00
8513,00
5393,00
8422,00
4,00
74,00
86,00
16,00
32,00
24,00
32,00

99

3903245 Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та
попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої
аксилярної лінії) (одна процедура)
3903246 Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки,
ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна)
(одна процедура)
3903247 Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до
рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної
клітки до ІІ ребра) (одна процедура)
3903248 Масаж м'язів передньої черевної порожнини (одна
процедура)
3903249 Масаж нижньої кінцівки (одна процедура)
3903250 Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні,
гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової
ділянки) (одна процедура)
3903251 Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового
хребця до нижніх сідничних схилів) (одна процедура)
3903252 Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої
поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця
від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна
процедура)
3903253 Медикаментозний електрофорез постійного струму,
імпульсивними струмами, постійного та змінного
напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані
тощо) (одна процедура)
3903254 Надання санаторно-курортних послуг (реалізація путівок)
3903255 Озонотерапія (ін'єкція) (лікування в умовах стаціонару одна процедура)
3903256 Озонотерапія (газація в пластиковому мішку) (медична
допомога в стаціонарних умовах - одна процедура)
3903257 Підводний душ-масаж (одна процедура)
3903258 Тубус-кварц (одна процедура)
3903259 УВЧ-терапія (одна процедура)
3903260 Ударно-хвильова терапія однієї зони
3903261 Ультразвукова аерозольтерапія з медикаментами (без
урахування вартості медикаментів) (одна процедура)
3903262 Ультразвукова терапія (одна процедура)
3903263 Ультрафонофорез (одна процедура)
9900060 Перебування в однокімнатній палаті "Напівлюкс" (1 доба)
9900061 Перебування в палаті денного стаціонару (1 ліжко-день)
9900062 Перебування громадян за їх бажанням у медичних
закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням
9900063 Перебування у двокімнатній палаті "Люкс" (1 доба)
9900064 Перебування у двокімнатній палаті "Напівлюкс" (1 доба)
9900065 Перебування у двомісній палаті (1 доба)
9900066 Перебування у трикімнатній палаті "Люкс" (1 доба)

40,00

17,00

24,00
17,00
32,00

40,00
17,00

28,00

50,00

56,00
75,00
79,00
16,00
16,00
61,00
32,00
34,00
47,00
190,00
66,00

220,00
200,00
170,00
228,00

