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Офтальмологічні послуги
Обстеження

001 Консультація професора-офтальмолога
002 Консультація доцента, лікаря-офтальмолога вищої категорії
003 Консультація-обстеження лікаря-офтальмолога
004 Прийом професором-офтальмологом
005 Щоденний огляд лікарем-офтальмологом
006 Аномалоскопія
007 Аутокапіграфія
008 Біомікроскопія
009 Біомікроскопія флюоресцентна
010 Визначення 3-хвилинної адаптації до темряви
011 Визначення відчуття кольору за таблицями Рабкіна
012 Визначення критичної частоти злиття мерехтінь "КЧЗМ" 
013 Визначення кута косоокості за Гіртбергом
014 Визначення резерву акомодації
015 Визначення толерантного тиску
016 Гоніоскопія
017 Діафаноскопія
018 Дослідження відносної акомодації
019 Дослідження гостроти зору
020 Дослідження лінзою "Гольдмана" 
021 Дослідження на діоптриметрі
022 Дослідження на макулотестері
023 Дослідження найближчої точки ясного зору
024 Дослідження при диплопії
025 Дослідження характеру зору (моно-, бінокулярно)
026 Екзоофтальмометрія
027 Еластотонометрія
028 Ехобіометрія
029 Іридодіагностика
030 Кампіметрія
031 Кератопахометрія
032 Коліброметрія
033 Обстеження очного яблука в боковому освітленні
034 Офтальмодинамометрія
035 Офтальмометрія
036 Офтальмоскопія в зворотному вигляді
037 Офтальмохромоскопія
038 Периметрія квантинативна
039 Периметрія на кольорові об’єкти 
040 Периметрія оглядова динамічна (на білий колір)
041 Периметрія оглядова (на білий колір)
042 Периметрія статистична 
043 Периметрія статична або квантинативна (комп'ютерна)
044 Підбір окулярів для астигматиків
045 Підбір окулярів для роботи на близькій відстані
046 Підбір сферичних окулярів
047 Підбір сфероциліндричних окулярів
048 Проба Вургафта
049 Проба Маринчева
050 Пряма офтальмоскопія

051 Реєстрація стану очного дна та переднього відрізка очного яблука методом фонографії на 
FUNDUS-камері

052 Рефрактометрія 
053 Розвантажувальна або навантажувальна проба при глаукомі
054 Навантажувальна проба (проба Хаймса, темнова проба) при глаукомі
055 Розвантажувальна проба (пілокарпінова, адреналінова) при глаукомі
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056 Розрахунок оптичної лінзи (ІОЛ)
057 Скіаскопія 
058 Тонографія
059 Тонометрія ока
060 Тонометрія ока - пневмотонометрія
061 Ультразвукове дослідження середовищ ока (А-сканування)
062 Ультразвукове дослідження середовищ ока (В-сканування)
063 Флюоресцентна ангіографія
064 Ретинофотографія (кольорова, спектральна) на імпортній плівці та папері

Лікування
065 Лікування амбліопії методом плеоптики (один сеанс)
066 Лікування амбліопії на ББО (один сеанс)
067 Лікування вуглекислотою доброякісних пухлин на повіках (один сеанс)

068 Лікування короткозорості та спазмів акомодації у дітей за методом Аветисова-Мац (один сеанс)

069 Лікування косоокості методом ортопто-диплоптики (один сеанс)
070 Лікування косоокості на синоптофорі (один сеанс)
071 Лікування спазмів акомодації за методом Дашевського (один сеанс)

Рентгенотерапія в офтальмології
072 Рентгенотерапія внутрішніх пухлин
073 Рентгенотерапія орбітальних пухлин
074 Рентгенотерапія після видалення очного яблука (екзентерація орбіти)
075 Рентгенотерапія після видалення внутрішньоочних пухлин

Фізіотерапевтичні процедури в офтальмології
076 Гальванізація ділянки ока
077 Лазеростимуляція ділянки ока
078 Магнітотерапія ділянки ока
079 Масаж повік (однієї повіки)
080 Медикаментозний електрофорез ділянки ока
081 Світлотерапія ділянки ока апаратом "Біоптрон"
082 Тубус-кварц ділянки ока
083 УВЧ-терапія ділянки ока
084 Ультразвукова терапія ділянки ока
085 Ультрафонофорез ділянки ока

Ін'єкції та блокади в офтальмології

086 Ін'єкція парабульбарно (вартість медикаментів врахована у відповідному курсі забезпечення 
медикаментозного лікування)

087 Ін'єкція під кон'юнктиву ока (вартість медикаментів врахована у відповідному курсі 
забезпечення медикаментозного лікування)

088 Алкоголізація циліарного вузла
089 Блокада новокаїнова параорбітальна
090 Блокада новокаїнова під кон'юнктиву
091 Інтубація сльозовивідного апарата
092 Парабульбарне або ретробульбарне введення аміназіну
093 Перилімбальна новокаїнова блокада
094 Ретробульбарна блокада циліарного ганглія

Офтальмологічні операції
095 Антиглаукоматозна операція в гострій стадії опікової хвороби
096 Антиглаукоматозна операція на одному оці у дорослих і дітей
097 Антиглаукоматозна операція при аніридії вродженій або придбаній
098 Антиглаукоматозна операція при гідрофтальмі
099 Антиглаукоматозна операція при злоякісній глаукомі
100 Антиглаукоматозні операції
101 Біопсія епібульбарних пухлин

102 Блефаропластика при великих дефектах повік: вроджених, травматичних, посттравматичних та 
при новоутвореннях

103 Блефаропластика при великих дефектах повік: всі види пластичних операцій з Філатовським 
стеблом
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104 Блефаропластика при великих дефектах повік: кістковопластичні операції стінок орбіти

105 Блефаропластика при великих дефектах повік: після видалення не менше 1/3 повіки при  
новоутвореннях повік

106 Блефаропластика при великих дефектах повік: пластика кон‘юнктивальної порожнини при 
анофтальмі

107 Вазореконструктивні операції. Перев'язка артерії на скроні
108 Видалення абсцеса повіки
109 Видалення великих змішаних гемангіом повік та обличчя
110 Видалення внутрішньоочних чужорідних предметів
111 Видалення амагнітних внутрішньоочних чужорідних предметів із будь-яких структур ока
112 Видалення магнітних внутрішньоочних чужорідних предметів із будь-яких структур ока
113 Видалення внутрішньоочних чужорідних предметів із глибоких шарів рогівки
114 Видалення внутрішньоочних чужорідних предметів із поверхових шарів рогівки
115 Видалення мідріаза при прозорому кришталику
116 Видалення птеригіума без враження оптичної зони
117 Видалення птеригіума з враженням оптичної зони з кератопластикою
118 Видалення пухлин іридоциліарної області
119 Видалення пухлин ока
120 Видалення пухлин рогівки без пластики
121 Видалення серозних кист з пластикою кон’юнктиви

122 Видалення халазіону, видалення невеликих кист кон’юнктиви, видалення невеликих 
пальпебральних кист, видалення папілом, зняття швів

123 Виправлення птоза
124 Відкрите зондування сльозно-носового каналу (криваве зондування)
125 Відновлення цілісності сльозних канальців
126 Вітректомія
127 Вітректомія видалення епіретинальних мембран
128 Вітректомія з ленсектомією
129 Вітректомія на одному оці у дорослих і дітей
130 Вітректомія при вітреоретинальному фіброзі 3-го ступеня
131 Вітректомія при гемофтальмі
132 Вторинна хірургічна обробка проникаючих поранень рогівки і склери
133 Дакріоцисториностомія
134 Евісцерація очного яблука без застосування імплантантів
135 Евісцероенуклеація
136 Екзентерація орбіти
137 Екстракція катаракти

138 Екстракапсулярна екстракція катаракти на одному оці у дорослих і дітей без імплантації ІОЛ

139 Екстракапсулярна екстракція катаракти на одному оці у дорослих і дітей з імплантацією ІОЛ

140 Екстракапсулярна екстракція катаракти на одному оці у дорослих і дітей з імплантацією ІОЛ 
при афакії

141 Екстракція катаракти в поєднанні з глаукомою без імплантації ІОЛ
142 Екстракція катаракти в поєднанні з глаукомою з імплантацією ІОЛ
143 Екстракція катаракти після антиглаукоматозної операції без імплантації ІОЛ
144 Екстракція катаракти після антиглаукоматозної операції з імплантацією ІОЛ
145 Екстракція катаракти при дислокації кришталика в скловидне тіло
146 Екстракція катаракти при мікрофтальмі
147 Екстракція катаракти при фібропластичних увеїтах
148 Енуклеація очного яблука без імплантації хряща і інших імплантантів
149 Енуклеація очного яблука з застосуванням імплантантів
150 Задня склеректомія
151 Імплантація ІОЛ при афакії
152 Іридектомія при гострому приступі первинної глаукоми
153 Іридопластика
154 Іридопластика при прозорому кришталику
155 Кератопластика комбінована (з втручанням на інші структури ока)
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156 Кератопластика комбінована з антиглаукоматозною операцією
157 Кератопластика комбінована з вітректомією
158 Кератопластика комбінована з імплантацією ІОЛ
159 Кератопластика комбінована з іридопластикою
160 Кератопластика комбінована з іридопротезуванням
161 Кератопластика комбінована катаракти з видаленням кришталика 
162 Кератопластика комбінована на одному оці у дорослих і дітей
163 Кератопластика лікувальна в гострій стадії опікової хвороби
164 Кератопластика лікувальна, операція Деніга і блефарографія
165 Кератопластика оптична (без втручання на інші структури ока)

166 Кератопластика оптична в гострій стадії опікової хвороби (без втручання на других структурах 
ока)

167 Кератопластика оптична задня наскрізна (без втручання на других структурах ока)
168 Кератопластика оптична інтраламелярна (без втручання на других структурах ока)
169 Кератопластика оптична кератомільоз (без втручання на других структурах ока)
170 Кератопластика оптична кератофакія (без втручання на других структурах ока)

171 Кератопластика оптична на одному оці у дорослих і дітей (без втручання на других структурах 
ока)

172 Кератопластика оптична наскрізна (без втручання на других структурах ока)
173 Кератопластика оптична пошарова (без втручання на других структурах ока)
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