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Профогляди
001 Профогляд алергологом
002 Профогляд акушером-гінекологом
003 Профогляд гематологом
004 Профогляд дерматовенерологом
005 Профогляд інфекціоністом
006 Профогляд невропатологом
007 Профогляд онкологом
008 Профогляд отоларингологом
009 Профогляд офтальмологом
010 Профогляд наркологом
011 Профогляд стоматологом
012 Профогляд терапевтом
013 Профогляд травматологом-ортопедом
014 Профогляд урологом
015 Профогляд фтизіатром
016 Профогляд хірургом
017 Профогляд ендокринологом

Функціональна діагностика
018 ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті
019 Реовазографія 1-го сегменту на 2-х кінцівках у спокої

020 Реовазографія 1-го сегменту на 2-х кінцівках після функціональної або 
медикаментозних проб

021 Реоенцефалографія 4 відведення (2 ділянки) з ручною розшифровкою у спокої
022 Реоенцефалографія з комп'ютерним аналізом у спокої

023 Реоенцефалографія після функціональних та медикаментозних навантажувальних проб 
1 відведення (2 ділянки) (як доповнення до основного дослідження)

024 Спірометрія
025 Пневмотахометрія з розрахунком параметрів бронхіального проходження повітря

026 Спірографія з функціональними пробами та визначенням легеневих об'ємів та 
функціональними пробами з ручною обробкою отриманих показників

027
Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами та 
комп'ютерним аналізом отриманих даних з визначенням ступеню вентиляційної 
недостатності

028 Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)
029 Електронейроміографія

Рентгенологічні дослідження
030 Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції
031 Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції
032 Рентгенографія скронево-щелепного суглоба
033 Рентгенографія нижньої щелепи
034 Функціональне дослідження хребта
035 Рентгенографія кисті або стопи 

036 Флюорографія комп'ютерна органів грудної клітки в боковій або прямій передній 
проекції 

037 Флюорографія органів грудної клітини в боковій або прямій передній проекції
038 Опис флюорограми 
039 Зонографія плеври
040 Рентгенографія трубчастих кісток

Ультразвукові дослідження

041 Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні 
протоки+підшлункова залоза+селезінка

042 Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний міхур+жовчні протоки

043 Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові 
залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза

044 Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові залози
045 Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі
046 Дослідження ультразвукове передміхурової залози
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047 Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки+надниркові залози+сечовий 
міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники

048 Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники

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

050 Дослідження ультразвукове щитоподібної залози
Офтальмологічні обстеження

051 Біомікроскопія
052 Визначення відчуття кольору за таблицями Рабкіна
053 Визначення резерву акомодації
054 Дослідження гостроти зору
055 Дослідження характеру зору (моно-, бінокулярно)
056 Офтальмодинамометрія
057 Пряма офтальмоскопія
058 Офтальмоскопія в зворотному вигляді
059 Периметрія оглядова (на білий колір)
060 Підбір окулярів для астигматиків
061 Рефрактометрія 
062 Скіаскопія
063 Тонометрія ока

Отоларингологічні обстеження
064 Дослідження слуху методом тональної аудіометрії
065 Дослідження вестибулярного апарату на кріслі Барані 

Гінекологочні дослідження
066 Кольпоскопія

Процедури
067 Взяття зскрібка з уретри, піхви чи цервікального каналу
068 Взяття виділень статевих органів
069 Венопункція

Лабораторні дослідження
070 Взяття біопроб крові з пальця у дорослих (для кількох показників)
071 Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці - чи інше)
072 Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю або тільця Гейнца
073 Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом
074 Визначення вільного гемоглобіну
075 Підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва

076 Підрахунок лейкоцитарної формули на автоматичному гематологічному аналізаторі

077 Визначення ШОЕ
078 Підрахунок тромбоцитів в фарбованих мазках по Фоніо
079 Підрахунок еритроцитів в камері Горяєва
080 Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Єндрашика)
081 Визначення глюкози в капілярній крові
082 Визначення цукру (кількісне) на ФЕК
083 Визначення активності холінестерази
084 Визначення активності холінестерази на біохімічному аналізаторі
085 Визначення урокопропорфірінів
086 Визначення групи крові за системою АВО в капілярній крові
087 Визначення резус-фактору в капілярній крові
088 Серодіагностика сифілісу - реакція Вассермана
089 Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації
090 Визначення активності аланінамінотрансферази методом Райтмана та Френкеля
091 Визначення активності аспартатамінотрансферази методом Райтмана та Френкеля
092 Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові
093 Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові
094 Визначення рівня ксантуренової кислоти
095 Насичення трансферину залізом (НТЗ)
096 Визначення карбоксигемоглобіну
097 Реакція Райта і Хаддлсона

2



Код 
послуги Найменування послуги Примітка

098 Термозернистість еритроцитів
099 Визначення алкоголю
100 Знаходження кетонових тіл в сечі - експрес-тест

101 Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, 
реакції (PH)

102 Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом
103 Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренко (Амбурже, інші)
104 Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі
105 Дослідження сечі по Зимницькому (8 порцій)
106 Знаходження білку в сечі експрес-тестом
107 Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою
108 Визначення дельта-амінолезулинової кислоти в сечі
109 Визначення свинцю в сечі
110 Аналіз сечі на вміст талію
111 Аналіз сечі на вміст індію                                      
112 Аналіз сечі на вміст галію
113 Визначення ртуті в сечі
114 Загальні особливості мокротиння, відбір біоматеріалу
115 Дослідження на мікобактерії туберкульозу

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

117 Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих 
препаратах - 1 мазок (з одного місця)

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

119 Мікроскопічне дослідження трьох препаратів (фекалії на харчові залишки, еритроцити, 
лейкоцити та ін.)

120 Знаходження яєць гельмінтів у фекаліях методом збагачення (метод Фюлеборна, 
Калантарян та ін.)

121 Знаходження яєць гельмінтів у фекаліях (метод нативного мазку)
122 Дослідження фекалій на найпростіші
123 Дослідження фекалій на гострючки (ентеробіоз) в 3-х препаратах
124 Бактеріологічне дослідження на флору

Ендоскопічні дослідження
125 Ларингоскопія
126 Цистоскопія

Інші послуги
127 Динамометрія
128 Вібраційна чутливість (палестезіометрія)
129 Холодова проба (вимірювання температури шкіри)
130 Алгезиметрія (дослідження больової чутливості)

131 Визначення алкоголю з використанням індикаторної трубки контролю тверезості 
"Люхова-Шинкаренко"

132 Визначення концентрації парів алкоголю при видиху повітря методом "Алкотест-203"

133 Проходження тесту на вміст парів алкоголю у видихаємому повітрі за допомогою 
сертифікованого апарата АГ-1200

134
Видача висновку ЛКК для одержання дозволу на придбання  газових пістолетів 
(револьверів), зберігання і носіння мисливської і відомчої вогнепальної зброї, 
працевлаштування охоронцем

135 Видача висновку ЛКК для оформлення на роботу двірником
136 Видача висновку ЛКК з питань обміну житла

137 Видача довідки психо-неврологічним диспансером для комісії  водіїв  транспорту, 
обов’язкових попередніх при вступі на роботу і періодичних медичних оглядів

138
Видача довідок психо-неврологічним диспансером для  одержання дозволу на 
придбання газових пістолетів (револьверів),  зберігання і носіння мисливської і відомчої 
вогнепальної зброї
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139
Видача довідок психо-неврологічним диспансером про стан здоров'я по особистому 
зверненню громадян (для одержання кредиту в банку; ДТСАФ; для судових справ без 
запитів та інші).

140 Видача дублікатів лікарняних листів в зв’язку з їх втратою
141 Видача медичних довідок водіям власникам індивідуального транспорту
142 Обмін медичних довідок водіям власникам індивідуального транспорту

143 Оформлення карт та направлень, обробка заключень, підготовка звітних документів 
куратором договору, аналіз звернень

144 Повторна видача висновку ЛКК замість втраченого (висновок ЛКК з питань обміну 
житла, висновок ЛКК для оформлення на работу)

145 Супроводження пацієнта куратором за договором (первинне звернення)
146 Супроводження пацієнта куратором за договором (повторне звернення)
147 Послуги касира- реєстратора (консалтинг та маркетинг)
148 Супроводження групи (десять пацiєнтiв) куратором за договором
149 Експертиза якостi медичних послуг
150 Експертиза якостi лiкування генеральним експертом
151 Організація робочого місця медичного фахівця на виїзді

152 Оформлення карт та направлень, обробка заключень, пiдготовка звiтних документiв 
куратором договору, аналiз звернень на групу (десять пацiєнтiв)

153 Оформлення заключення медичного огляду головою комісії
154 Вимір температури
155 Оформлення запису в книзі передрейсових та післярейсових оглядів водіїв
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