
Перелік медичних послуг, що надаються  у КНП «ЦМЛ»КМР»  за програмою 
медичних гарантій за напрямом «Стаціонарна допомога дорослим і дітям  без 
проведення хірургічних операцій» --- 

1. Госпіталізація хворих для цілодобового стаціонарного перебування у  відділення: 

 -Терапевтичне  

-Неврологічне 

- Інфекційне 

-Дитяче інфекційне відділення 

- Кардіологічне відділення 

-Ендокринологічне відділення 

-Неврологічне відділення відновного лікування для хворих з порушенням  
мозкового кровообігу 

-Інфекційне відділення інтенсивної терапії 

-Паліативне відділення 

2. Підприємство є опорним закладом першої хвилі по наданню стаціонарної  допомоги 
хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 

  Перелік медичних послуг, що надаються  у КНП «ЦМЛ»КМР»  за програмою 
медичних гарантій за  напрямом  «Медична допомога дорослим і дітям  в 
амбулаторних умовах(профілактика,спостереження, діагностика, лікування та 
медична реабілітація)» 

-Фізіотерапевтичні медичні послуги 

-Послуги Функціональної діагностики 

-Послуги клініко-діагностичної лабораторії 

-Послуги УЗД діагностики та рентгенологічного дослідження 

-Послуги комп’ютерної томографії 

-Кабінет лікарсько-консультативної комісії 

-Ендокринологічний кабінет 

-Ревматологічний кабінет 

-Терапевтичний кабінет 

-Кабінет інфекційних захворювань 

-Кардіологічний кабінет 

-Гастроентерологічний кабінет 

-Хірургічне відділення 

-Ендоскопічний кабінет з послугою езофагогастродуоденоскопії 

-Офтальмологічний кабінет 

-Отоларингологічний кабінет 



-Процедурний кабінет 

- Cтаціонар денного перебування  на 50 ліжок 

На підприємстві надаються медичні послуги за програмою медичних гарантій за 
напрямком «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 
нервової системи» та «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з 
ураженням опорно-рухового апарату» 

 На підприємстві широкий спектр надання платних медичних послуг, за 
зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: 

- Попередні та періодичні медичні огляди для отримання посвідчення водія 
транспортних засобів 

- Попередні та періодичні медичні огляди для отримання дозволу на право 
отримання та носіння зброї громадянами 

- Попередні  профілактичні медичні огляди для при прийнятті на роботу  та 
періодичні профілактичні медичні огляди 

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що 
надаються без направлення лікаря 

- Огляд лікарем-терапевтом 
- Огляд лікарем-хірургом 
- Огляд лікарем-отоларингологом 
- Огляд лікарем-офтальмологом 
- Огляд лікарем-невропатологом 
- Огляд лікарем-урологом 
- Огляд лікарем - ендокринологом 
-  Огляд лікарем- ревматологом 
- Огляд лікарем- кардіологом 
- Огляд лікарем гастроентерологом 
-  Огляд лікарем -інфекціоністом 
-  Огляд лікарем  ортопед- травматологом 
- Гінекологічний огляд жінок  акушеркою та цитологічне дослідження мазка 

біологом 
- Лікарсько-консультативний прийом лікаря-фізіотерапевта 
- Лабораторні дослідження  
- Загальний аналіз крові 
- Аналіз крові на цукор 
- Визначення група крові, резус фактора крові 
- Загальний аналіз сечі 
- Урогенітальний мазок 
- Аналіз крові на час згортання та тривалість кровотечі 
- Аналіз крові на визначення малярійного плазмодію 
- Дослідження мокротиння на туберкульоз 
- Дослідження дуодентального вмісту 
- Аналіз калу на копрограму+кал на яйця глистів 
- Холестерин 
- Холестерин ЛПВЩ (ліпопротеіди високої щільності) 
- Сечовина 
- Креатинін 
- ГГТФ (q-глютаміл-транфераза) 
- Білірубін 



- АЛАТ (аланін-амінотрансфераза) 
- АСАТ (аспартанс амінотрансфераза) 
- Аналіз на загальний білок 
- Амілаза крові в сечі 
- Тригліцериди 
- С-реактивний білок 
- Сіроглікоїди 
- Сечова кислота 
- Калій 
- Натрій 
- Лужна фосфотаза 
- Залізо 
- Серцеві тропоніни 
- Кальцій 
- Коагулограма 
- КФК МВ фракції 
- Забір крові з вени для біохімічного дослідження 
- Імуноферментний аналіз на COVID-19  Ig G +  Ig M 
- Імуноферментний аналіз на COVID-19  Ig G  
- Імуноферментний аналіз на COVID-19 Ig M 
- Аналіз крові на простатоспецифічний антиген  
- Аналіз крові на гепатит В 
- Аналіз крові на гепатит С 
- Аналіз крові на хелікобактер пілорі  
- Комп'ютерна томографія  однієї зони обстеження  без  
- застосування контрастуючих речовин  
- Рентгенографія органів грудної клітини 
- Рентгенографія черепа в двох проекціях 
- Рентгенографія турецького сідла 
- Рентгенографія навколоносових порожнин в двох проекціях 
- Рентгенографія орбіт 
- Рентгенографія сосцевидного відростку по Шюлеру 
- Рентгенографія пірамідок по Стенверсу 
- Рентгенографія пірамідок по Майєру 
- Рентгенографія кісток лицьового скелету 
- Рентгенографія кісток носу 
- Рентгенографія нижньої щелепи 
- Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях 
- Рентгенографія попереково – крижового відділу хребта в двох проекціях 
- Рентгенографія куприка в двох проекціях 
- Рентгенографія хребта з функціональним навантаженням 
- Рентгенографія ключиць 
- Рентгенографія лопатки в двох проекціях 
- Рентгенографія плечового суглобу в двох проекціях 
- Рентгенографія плечової кістки в двох проекціях 
- Рентгенографія ліктьового суглобу в двох проекціях 
- Рентгенографія кісток передпліччя в двох проекціях 
- Рентгенографія променево – зап’ястного суглобу в двох проекціях 
- Рентгенографія кисті руки 
- Рентгенографія кісток тазу 
- Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях 



- Рентгенографія кульшових суглобів 
- Рентгенографія стегнових кісток 
- Рентгенографія колінного суглобу в двох проекціях 
- Рентгенографія гомілкових кісток 
- Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в двох проекціях 
- Рентгенографія стопи в двох проекціях 
- Рентгенографія ребер (задні, передні) 
- Рентгенографія грудини 
- Рентгенографія середостіння 
- Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 
- Рентгеноскопія+рентгенографія шлунку 
- Рентгеноскопія + іригоскопія кишківника  
- Езофагогастродуоденоскопія (без забору матеріалу для  
- патологогістологічного дослідження) 
- Езофагогастродуоденоскопія (з забором матеріалу для  
- патологогістологічного дослідження) 
- Флюорограма 
- УЗД органів черевної порожнини 
- УЗД нирок+наднирників 
- УЗД органів черевної порожнини+нирки+наднирників 
- УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза 
- (трансабдомінально) 
- УЗД передміхурової залози (трансректально) 
- УЗД сечового міхура 
- УЗД матки+їчники (трансабдомінально) 
- УЗД матки+яїчники (трансвагінально) 
- УЗД плевральної порожнини 
- УЗД щитоподібної залози   
- УЗД молочних залоз 
- УЗД слинних залоз 
- УЗД м'яких тканин та лімфовузлів 
- УЗД суглобів (один) 
- УЗД судин голови та шиї 
- УЗД судин нижніх кінцівок (артерії та вени) 
- УЗД артерій нижніх кінцівок 
- УЗД вен нижніх кінцівок 
- УЗД черевної аорти та її гілки 
- УЗД судин портальної системи 
- УЗД судин нирок 
- УЗД органів калитки 
- УЗД статевого прутня 
- УЗД серця (з доплерівським аналізом) 
- ЕКГ 
- Реоенцефалограма 
- Реовазограма 
- Капіляроскопія 
- Спірографія 
- Холтерівське моніторування ЕКГ 
- Холтерівське моніторування АТ 
- Велоергометрія 
- Динамометрія 



- Аудіометрія 
- Вимірювання очного тиску 
- Дослідження вестибулярного апарату 
-  Дослідження функції загального дихання 
- Дослідження спинномозкової рідини  з ціллю діагностики менінгококової 

інфекції 
- Дослідження крові, слизу з носоглотки з ціллю діагностики менінгококової 

інфекції 
- Дослідження випорожнень  з діагностичною ціллю 
- Дослідження випорожнень на дисбактеріоз 
- Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків 
- Дослідження слизу із зіва та носа на патогенну мікрофлору 
- Дослідження виділень очей, вух, ран на патогенну мікрофлору 
- Дослідження слизу мокроти на патогенну мікрофлору 
- Дослідження крові на стерильність 
- Дослідження крові на гемокультуру 
- Дослідження сечі на мікрофлору 
- Дослідження секрету простати та виділень з піхви на патогенну мікрофлору 
- Дослідження на дифтерію 
- Дослідження жовчі на патогенну мікрофлору 
- Дослідження матеріалу на стерильність 
- Реакція Відаля (на черевний тиф) 
- Реакція непрямої гемаглютинації  (РНГА) з сальмонельозним діагностикумом 
- Реакція непрямої гемаглютинації (РНГА) з ієрсініозним діагностикумом 
- Реакція аглютинації  (РА) на сипний тиф 
- Дослідження змивів на мікробіологічний показник 
- Дослідження повітря на мікробіологічний показник 
- Дослідження випорожнень на холеру 
- Дослідження випорожнень на ієрсінії 
- Дослідження слизу стінки глотки на кашлюк та паракашлюк 
-  Дослідження крові на теріотропний гормон 
-  Дослідження крові  на Т4 вілний тироксин 
-  Дослідження крові на глікірований гемоглобін 

Оздоровчі,консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без 
направлення лікаря 

- Оздоровчий масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім'яної області) 
- Оздоровчий масаж обличчя (лобної, приочної, верхньо- і нижньої щелепної 

області) 
- Оздоровчий масаж шиї 
- Оздоровчий масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня ІV-

грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до ІІ-ребра) 
- Оздоровчий масаж верхньої кінцівки 
- Оздоровчий масаж верхньої кінцівки, надпліччя та області лопатки  
- Оздоровчий масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, області 

плечового суглобу та надпліччя однойменної сторони) 
- Оздоровчий масаж ліктьового суглобу (верхньої третини передпліччя, області 

ліктьового суглобу, та нижньої третини плеча)  
- Оздоровчий масаж променево-зап'ястного суглоба (проксимального відділу 

кисті, області променево-зап'ястного суглоба та передпліччя)  
- Оздоровчий масаж кисті та передпліччя 



- Оздоровчий масаж області грудної клітки (області передньої поверхні груної 
клітки від передніх меж надпліч до реберних дуг в області спини від VІІ -
шийного до І - поперекового хребця)  

- Оздоровчий масаж спини (від VІІ-шийного до І - поперекового хребця і від лівої 
до правої середньої акселярної лінії включаючи попереково-крижову область) 

- Оздоровчий масаж м"язів передньої черевної стінки 
- Оздоровчий масаж попереково-крижової області (від І -поперекового хребця до 

нижніх сідничних складок)  
- Оздоровчий сегментарний масаж попереково-крижової області 
- Оздоровчий масаж спини і поперекового відділу шийного хребця до крижі і від 

лівої до правої середньої акселярної лінії  
- Оздоровчий масаж спини і поперекового відділу (від VІІ -шийного хребця до 

крижів від лівої до правої середньої акселярної лінії) 
- Оздоровчий масаж шийно-грудного відділу хребта (області задньої поверхні 

шиї та області спини до поперекового хребця від лівої до правої задньої 
акселярної лінії) 

- Оздоровчий сегментарний масаж шийного-грудного відділу хребта 
- Оздоровчий масаж області хребта (області задньої поверхні шиї, спини і 

попереково-крижової області від лівої до правої задньої акселярної лінії) 
- Оздоровчий масаж нижньої кінцівки та попереку (область стопи, гомілки, 

стегна, сідничної та попереково-крижової області)  
- Оздоровчий масаж нижньої кінцівки 
- Оздоровчий масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, області 

тазостегнового суглоба та сідничної області однойменної сторони) 
- Оздоровчий масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, області 

колінного суглоба та нижньої третини стегна) 
- Оздоровчий масаж гомілкоступневого суглоба (проксимального відділу стопи, 

області гомілкового суглоба та нижньої третини гомілки) 
- Оздоровчий масаж стопи та гомілки  
- Загальний оздоровчий масаж 

 

 

 


