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3АТВЕРДЖЕНО:
Головний лiкар КНП
м.Бахмра"здоров'я

ПРЕИСКУРАНТ
на платнi медичнi послуги

медичноТ допомоги м. Бахмута"
строк введення ,r, y'f ,, rп/dОбi-|uU 2020 р.
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Ns п/п Найменування послуг Одиниця
вимiрювання

Сума, грн. (без
BapTocTi

матеоiалiв)

1
Медичне обслуговування спортивних змагань,
масових культчрних та rромадських заходiв
тощо:
- вимiрювання дт (артерiального тискч) одне дослiджен. 8,29
- вимlрювання пульсу одне дослшжен, 6,28
- внугрiшньом'язовi iн'екцiТ одна iн'екцiя 14.56
- внугрiшньовеннi iн'окцiI одна iн'екцiя 18,61
- огляд лiкаря загальноТ праtоики-сiмейного лiкаря та
сестри медичноТ. один огляд 51,16

- огляд сестри медичноl один огляд 24,20

2
Медичне обслуговування спортивних змагань, масових
культурних та громадських заходiв
присрнiсть п ри змаган н i л iкаря загальноi практи ки
сiмейного лiкаря одна година ,1з4,95

присугнiсть при змаганнi сестри медичноТ- загальноТ
практики сiмейноI медицини одна година 120,99

3
fliагностичнi та консультативнi послуги за
зверненням громадян, що надаються без
наI!равлення лiкаря
- ФЛГ (по показникам) одне дослiджен. 29,44
- экг одне дослiджен. 37,76
- Ф3Д (функцiя зовнiщЁього дихання) сдне дослiджен. 26,97
- аналiз KpoBi на глюкозу (глюкометром) один аналlз 11,26
- консультативнi послуги лiкаря загальноi практики-
сiмейного лiкаря одна консультацiя 53,99

4 Медична допомога хвоDим на домч
- внугрiшньовеннi iнфчзiТ одна процедчDа 120,99
lроТзд до хворого
- лlкар 1 0 хвилин 22,50
- медична сестра 1 0 хвилин 20.1 6

5

Проведення профiлаlстичних щеплень особам, якi
вiд'iМжають за кордон за викликом, для
оздоровлення в зарубiжних лiкувальних або
санаторних закладах, у ryристичнi подорожiтоцlо за
власним бажанням або на вимоry сторони, lцо
заппоlllvс

одне щепленя 32,57



6
Проведення профiлаlпичних щеплень ycilt особаil{,
якi бажають ii зробити поза схqмами календаря
прg.фiлаtпичних цtеплень в YKpbiHi.

одне щепленя 32,57

7

меди ч не обслуговуван ня, зокрема iз застосуванням
телемедицини, за договорами iз суб.екrами
господарюва н ня, страхови м и орган iзацiям и ( в тому
числi з Фондом соцiального страхування УкраТни).

одна консультацiя 53,99

8

медичне обслуговування , зокрема iз застосуванням
телемедицини, iноземних громадян, якi тимчасово
перебувають на територiтукратни , в тому числi за
договорами страхування.

одна консультацiя 53,99

9 Видача копiТ медичноi довiдки. одна довiлка 12,32
10

медичний огляд водiтв транспортниi засооiв наказ
Nq 65/80 вiд 31.01.2013р.
п е р ед ре й сов и й а бо п iсл я ре й со в и йr м ед,н н и й 

-о 
гл ял один огляд 14.13

Головний бухгалтер l.B. Пахомова


