
Код 
послуги Найменування послуги Примітка

Функціональна діагностика
001 ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті
002 Ритмографія без навантажувальних проб з ручною обробкою матеріалу

003 Ритмографія після функціональних та медикаментозних навантажувальних проб та 
психотерапевтичних тестів (1 одиниця на тест)

004 Кардіоінтервалографія (гістограма) з комп'ютерним аналізом вегетативного забезпечення 
серцевої діяльності

005 Додаткові ЕКГ (3 відведення)
006 Ургентні ЕКГ, які дезорганізують роботу відділення
007 ЕКГ-дослідження на дому
008 ЕКГ у палаті 

009 Довготривале ЕКГ-дослідження -Холтеровське моніторування (М-стрічка) обробка матеріалів 
за добу

010 Велоергометрія - етап
011 ЕКГ-дослідження при медикаментозних навантаженнях (первинно)

012 ЕКГ-дослідження при медикаментозних навантаженнях (додаткова реєстрація) - кожен етап

013 Дистанційне ЕКГ-дослідження, включно телеметрія
014 Електрокардіоскопія (не менш, ніж 12 стандартних відведень)
015 ЕКГ-дослідження з дозованим фізичним навантаженням (з заміром артеріального тиску)
016 Фонокардіографія (не менш ніж 5 позицій, 4 частоти у спокої)
017 ФКГ розширена (кожна 1 додаткова позиція у 4-х діапазонах, включно ЕКГ)

018 Функціональні навантажувальні проби при ФКГ (медикаментозні, зміни положення тіла, на 
різних фазах дихання 3 позиції 4 частоти)

019 Об'ємна сфімографія периферійних судин з записом 1-ї провідної 2016, а розрахунком мін. 2-х  
показників

020 Апексокардіографія у спокої з записом 2-ї провідної та розрахунком мін. 2-х показників
021 Полікардіографія у спокої
022 Полікардіографія з дозованим фізичним навантаженням

023 Трансторакальна тетраполярна інтегральна реографія з розрахунком параметрів гемодинаміки

024 Визначення параметрів центральної гемодинаміки за номограмами, по сфігмограмі
025 Реовазографія 1-го сегменту на 2-х кінцівках у спокої

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

027 Визначення об'ємної швидкості артеріального кровообігу на обох кінцівках (мін. на 1 сегмент)

028 Плетизмографія кінцівок з функціональними пробами
029 Капіляроскопія мін. 2-х ділянок
030 Телекапіляроскопія мін. 2 діл.
031 Індикація периферійного кровообігу ультразвуком (Доплер) - 1 ділянка
032 Допплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі
033 Допплерографія судин у імпульсному режимі
034 Дослідження судин з кольоровим доплерівським картуванням
035 Транскраніальна допплерографія судин головного мозку
036 М-ехо головного мозку
037 Реографія внутрішніх органів (мін. 2 розрах.)
038 Реоенцефалографія 4 відведення (2 ділянки) з ручною розшифровкою у спокої
039 Реоенцефалографія з комп'ютерним аналізом у спокої

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

041 Електроенцефалографія двох ділянок у спокої з ручною розшифровкою

042 Електроенцефалографія, або картування з комп'ютерним аналізом уражених ділянок головного 
мозку

043 Електроенцефалографія  після функціональних проб - 2 ділянки (після основного дослідження)

044 Спірометрія
045 Пневмотахометрія з розрахунком параметрів бронхіального проходження повітря
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046 Спірографія з функціональними пробами та визначенням легеневих об'ємів та функціональними 
пробами з ручною обробкою отриманих показників

047 Динамічна спірографія після медикаментозної проби (додатково)

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

049 Спіроергометрія

050 Комп'ютерна електропровідна акопунктурна діагностика з встановленням посиндромного 
діагнозу та підбором необхідного лікувального комплексу

051 Ехокардіографія М-вимір з розрахунком параметрів серця
052 Ехокардіографія В-вимір стандартна методика обстеження
053 Ехокардіографія з кольоровим картуванням
054 Ехокардіографія з доплерівським аналізом
055 Електроміографія голкова (ізольовано 1 м'язу)

056 Комплексне термографічне обстеження (обличчя, грудна клітина, передня черевна стінка, 
хребець, шия, нирки)

057 Термографія молочної залози
058 Термографія щитовидної залози
059 Термографія кінцівок
060 Термографія органів малого тазу
061 Графічний запис рефлексу ахілової сухожилки
062 Вимір сегментарного артеріального тиску графічним методом
063 Черезстравохідна ЕКГ та стимулювання
064 Антропометрія з розрахунком належних індексів плеча, стегна, відносних об'ємів серця
065 Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)
066 Визначення профілю артеріального тиску (зі зміною положення тіла)

067 Консультація лікаря-функціоналіста для визначення об'єму обстеження та узагальнення 
виявлених порушень функціонального стану здоров'я

Додаткові послуги по актам хрон.
068 Дослідження оксигемографічним методом
069 Спірометаболографія
070 Оксигемометрія
071 Коефіцієнт Скибинського
072 Нейрофізіологічні методи дослідження
073 Еховенитрикулографія
074 Функціональна проба при ехоенцефалографії
075 Визначення проникності кровеносних капілярів (проба Нестерова)
076 Осцилографія артеріальна
077 Механокардіографія
078 Проби функціональні при ехокардіографії
079 Електротермометрія
080 Електрофонокардіосфігмографія
081 Балістокардіографічне дослідження
082 Рефлексометрія
083 Кардіотокографія
084 Реокардиографія інтегральна
085 Реогепатографія
086 Реопульмонографія
087 Енцефалоскопія
088 Основний обмін
089 Ехотомоскопія
090 Нейроміографія
091 Функціональна артрологія
092 Ритмові рефлекси
093 Діагностика накопичення радіонуклідів в організмі
094 Іридодіагностика
095 Електропунктурна діагностика по Фолю
096 Електропунктурна діагностика по Накатані
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