Код
послуги

Найменування послуги
Урологія
Обстеження

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052

Прийом урологом
Консультація уролога
Пальпаторне дослідження передміхурової залози
Процедури
Масаж передміхурової залози
Тушування сiм'яного горбика
Бужування сечостокового каналу
Інстиляцiя в уретру
Інстиляція в задню уретру
Інстиляція в сечовий міхур у жінок
Інстиляція в сечовий міхур у чоловіків
Катетеризація сечових шляхів
Блокади, ін'єкції
Блокада парапростатична
Блокада пресекральна
Блокада сiм'яного канатику
Блокада хлористим етилом попереку або попереково-крижового ромбу
Ін'єкція внутрішньом'язова (медикаменти сплачуються додатково)
Ін'єкція внутрішньовенна (медикаменти сплачуються додатково)
Ін'єкція внутрішньовенна крапельна (медикаменти сплачуються додатково)
Операцiї урологiчнi (амбулаторнi)
Ендоскопічна операція на органах малого тазу
Операцiї розсiчення вуздечки крайньої плотi
Пункцiя при водянцi оболонок яєчка
Циркумцизiо (вилучення фiмозу)
Електрокоагуляцiя гострокiнцевих кондилом
Електрокоагуляцiя полипiв уретри, малих папилом
Операцiя вправлення парафiмоза
Операцiя меатотомiї
Рентгенологічні дослідження
Черезшкірне дренування кіст нирок
Вилучення каменю петлею
Бужування стриктури сечоводу
Бужування стриктури уретри
Рентгенографія оглядова нирок, сечівника та січового міхура
Урографія внутрішньовенна
Антиградна пієлографія
Ретроградна пієлографія
Ретроградна цистографія
Уретерографія (рентгенологічне дослідження сечоводу)
Уретрографія (рентгенологічне дослідження сечовипускального каналу)
Ультразвукові дослідження
Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий
міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза
Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові залози
Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі
Дослідження ультразвукове передміхурової залози
Дослідження ультразвукове яєчків
Інтраректальні дослідження передміхурової залози
Термографічні дослідження
Термографічне дослідження органів тазу
Радіонуклідні дослідження
Статична планарна сцинтиграфія нирок (3 проекції)
Статична планарна сцинтиграфія надниркових залоз
Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія нирок
Гама-сканування нирок (3 проекції)
Динамічна сцинтиграфія нирок з допомогою ДТПА
Динамічна сцинтиграфія нирок з допомогою гіпурату
Радіографічне дослідження нирок
Радіометричні дослідження залишкової сечі
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Функціональні дослідження

053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Цистоскопія
Нефроскопія
Цистоурескопія
Уретеропієлоскопія
Лабораторні дослідження
Визначення ацетону в сечі (кількісне)
Знаходження кетонових тіл в сечі - реакція з нитропрусидом натрію
Знаходження кетонових тіл в сечі - експрес-тест
Визначення кетонових (ацетонових) тіл (якісна проба)
Визначення амілази (діастази) в сечі
Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом в сечі
Визначення жовчних пигментів в сечі за допомогою проби Розіна
Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції
(PH)
Визначення цукру в сечі (якісна проба)
Визначення цукру в сечі (кількісне)
Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом
Знаходження глюкози в сечі методом Гайнеса чи ін.
Визначення кількості глюкози в сечі поляриметром чи ін. апаратом
Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи ін. методом
Знаходження уробілінових тіл в сечі - експрес-тест
Знаходження уробілінових тіл в сечі - інші методи
Визначення уробіліну спектроскопом
Визначення уробіліну реакцією Нейбауера
Визначення уробіліну реакцією Богомолова чи Шлезингера
Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренко (Амбурже, інші)
Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі
Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних
елементів осаду сечі)
Мікроскопічне дослідження осаду орієнтовним методом
Дослідження сечі по Зимницькому (8 порцій)
Визначення 17-КС в сечі
Визначення 17-КС фракцій
Визначення 17-КС ОКС
Визначення гонадотропних гормонів (кількісне)
Визначення адреналіну и норадреналіну в сечі (кількісне)
Знаходження білку в сечі експрес-тестом
Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою
Визначення білку в сечі методом Брандберг-Робертс-Стольнікова
Визначення білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою
Визначення білку в сечі на автоматичному аналізаторі
Знаходження білку Бенс-Джонса
Визначення білку в сечі (якісна проба)
Визначення білку в сечі (кількісне)
Знаходження білірубіну в сечі - експрес-тест
Знаходження білірубіну в сечі - реакція Фуше та ін. методи
Визначення білірубіну в сечі (якісна проба) з розчином Люголю
Визначення креатину в сечі за методикою кольорової реакції Яффе
Визначення уропепсину
Визначення дельта-амінолезулинової кислоти в сечі
Визначення ДОФА та дофаміну в сечі
Визначення свинцю в сечі
Визначення ртуті в сечі
Дослідження сечового каміння
Визначення вітаміну С в сечі
Визначення індікану в сечі (якісна проба)
Визначення клітин Штейнгеймера-Мельбіна
Визначення сечовини в сечі (кількісне) по Бородину
Визначення сечовини в сечі (кількісне) уреазним методом
Визначення сечової кислоти в сечі по Мюллеру та Зейферту
Визначення миш'яку (кількісне)
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Найменування послуги
Визначення нікотинової кислоти (кількісне)
Визначення ПАСК
Визначення реакції сечі
Визначення питомої ваги
Визначення уропорфирину
Визначення фенолу (кількісне)
Визначення фосфатів (кількісне)
Визначення хлоридів в сечі (кількісне)
Дослідження на сперматозоїди та їх рухомість
Спермограма (PH, в'язкість, рухомість, пілоність, морфологія та ін.)
Дослідження секрету простати (невисушений препарат та фарбований)
Дослідження на мікоплазму - метод ПІФ (люмінісцентна мікроскопія)
Дослідження на уреаплазму - метод ПІФ (люмінісцентна мікроскопія)
Визначення естрогенів в сечі (кількісне)
Взяття виділень з уретри
Взяття секрету простати
Взяття зскрібка з уретри чи цервікального каналу
Інші послуги
Перев'язка урологічних хворих
Обслуговування хворого вдома урологом
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