
Код 
послуги Найменування послуги Примітка

Гінекологія
001 Прийом акушером-гінекологом
002 Консультація акушера-гінеколога
003 Профогляд акушером-гінекологом
004 Обслуговування хворого вдома акушером-гінекологом

005 Контрацепція внутріматкова (введення внутріматкових спіралей) (без урахування вартості 
контрацептивів)

006 Видалення внутрішньоматкових протизаплідних засобів
007 Абдомінальна декомпресія
008 Кольпоскопія
009 Фотокольпоскопія
010 Лікування запалення наботієвих залоз
011 Лікування трихомоніазу піхви комплексне за методом Теохарова
012 Проба Шуварського (посткоїтальний тест)
013 Аспірація вмісту порожнини матки на цитологічне дослідження
014 Аспірація ендометрію при малих термінах вагітності
015 Біопсія ерозій шийки матки

016 Діатермокоагуляція ерозій шийки матки, видалення діатермокоагуляцією кондилом зовнішніх 
статевих органів

017 Кріохірургія зовнішніх статевих органів (кондиломи)
018 Кріохірургія патологічних змін шийки матки (ерозії, лейкоплакії, еритроплакії та інше)
019 Гідротубація
020 Лазерна деструкція  паталогії шийки матки та піхви
021 Видалення хірургічне поліпів, папілом 
022 Електроконізація шийки матки
023 Взяття матеріалу на гормональне дослідження
024 Взяття виділень статевих органів

025 Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах - 3 
мазки на 2-х предметних скельцях

026 Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з 
мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки

Рентгенологічні дослідження
027 Гістеросальпінографія
028 Гістероскопія
029 Рентгенографія молочної залози оглядова в одній проекції
030 Рентгенографія молочної залози оглядова у двох проекціях
031 Прицільна рентгенографія молочної залози
032 Рентгенографія м'ягких тканин аксилярних ділянок
033 Подвійне контрастування протоків
034 Пневмокістографія утворення, яке пальпується
035 Пневмокістографія утворення, яке не пальпується
036 Прицільна голкова біопсія утворення, яке пальпується
037 Прицільна голкова біопсія утворення, яке не пальпується
038 Внутрішньотканинне маркірування утворення
039 Рентгенографія вилученого сектора молочної залози 

Ультразвукові дослідження

040 Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з 
визначенням залишкової сечі+матка+яєчники

041 Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники

042 Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності+перинатальне обстеження стану 
плода

043 Інтраректальні дослідження жіночих статевих органів
044 Інтрвагінальні дослідження жіночих статевих органів
045 Дослідження ультразвукове молочних залоз (з двох сторін)
046 Ультразвукова гістеросальпінгографія (ехогідротубація)

047 Дослідження ультразвукове діагностичне серцевої діяльності плоду та локалізаціїя плаценти за 
допомогою апарату " Малюк УФ-21М " 

1



Код 
послуги Найменування послуги Примітка

Термографічні дослідження
048 Термографія молочної залози
049 Термографія органів малого тазу

Фізіотерапевтичні послуги
050 Грязелікування внутрішньопорожнинне
051 Грязелікування внутрішньопорожнинне з аплікацією
052 Діадинамотерапія вагіни 
053 Електростимуляція піхви 
054 Електростимуляція шийки матки
055 Ультразвук вагінально
056 Лазеротерапія вагінально
057 Консервативна лазерна терапія внутрішніх та зовнішніх статевих органів
058 Голкорефлексотерапія гінекологічних захворювань
059 Ванночки вагінальні (піхвові)
060 Введення вагінальних тампонів з лікарськими речовинами
061 Масаж гінекологічний

Інші додаткові послуги
065 Контроль ваги тіла вагітної
066 Пальпація стану матки і післяопераційного рубця
067 Проведення тестів на приховані набряки
068 Введення в піхву лікарських свічок
069 Введення в піхву пігулок
070 Введення в піхву грязьових тампонів
071 Зрошення піхви мінеральною водою
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