
 

 

 

МЕДИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ 
 

 

МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ________________________________________________ 

 

МРТ головного мозку з ангіографією судин  

МРТ зорових нервів 

МРТ внутрішнього вуха 

МРТ пазух носа 

МРТ динамічне обстеження гіпофізу з використанням інжектора 

МРТ нижньощелепних суглобів 

МРТ комплексне обстеження (голова+шия+судини шиї) 

МРТ шийного відділу хребта 

МРТ грудного відділу хребта 

МРТ поперекового відділу хребта 

МРТ трьох відділів хребта 

МРТ ілеосакральних з’єднань 

МРТ кульшових суглобів 

МРТ колінного суглоба 

МРТ плечового суглоба 

МРТ ліктьового суглоба 

МРТ кисті 

МРТ гомілково-ступневого суглоба 

МРТ м`яких тканин шиї (гортань, носоглотка, щитовидна залоза) 

МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка, нирки, 

наднирники, кишківник) 

МРТ холецистопанкреатохолангіографія (жовчевий міхур, жовчево-вивідні протоки) 

МРТ органів малого тазу у жінок (матка, яйники, сечовий міхур) 

МРТ малого тазу у чоловіків (передміхурова залоза, сечевий міхур) 



МРТ ентерографія (дослідження тонкого кишківника) 

МРТ органів черевної порожнини + холангіографія 

МРТ молочних залоз 

МРТ молочних залоз з контрастом 

МРТ середостіння 

МРТ наднирників 

МРТ однієї анатомічної ділянки 

МРТ наднирників (в рамках ендокринологічного обстеження) 

Дообстеження після КТ (в межах одного клінічного випадку) 

Дообстеження після КТ (різних клінічних випадків) 

МРТ обстеження контрольне 

Контрастне підсилення 

Контрастне підсилення з гепатоспецифічним контрастом («Мультиханс») 

Анестезія для дітей 

Анестезія для дорослих 

Консультація лікаря-радіолога 

 

 

 

КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ___________________________________________________________ 

 

КТ головного мозку без контрасту 

КТ головного мозку з контрастом 

КТ ангіографія голови і шиї 

КТ ангіографія голови або шиї 

КТ ангіографія органів грудної порожнини (з КР) 

КТ ангіографія органів черевної порожнини (з КР) 

КТ ангіографія однієї анатомічної ділянки (з КР) 

КТ ангіографія двох ділянок одночасно (з КР) 

КТ шиї з контрастом 

КТ органів грудної порожнини без контрасту 

КТ органів грудної порожнини з контрастом 

КТ хребта (шийного, грудного, поперекового – 1 відділ) 

КТ органів черевної порожнини без контрасту 

КТ органів черевної порожнини з контрастом 

КТ органів черевної порожнини та малого тазу без контрасту  



КТ органів черевної порожнини та малого тазу з контрастом 

КТ сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) з контрастуванням 

КТ однієї анатомічної ділянки без контрасту ( кістки тазу, склепіння, всі види суглобів і 

т.д.) 

КТ однієї анатомічної ділянки з контрастом 

КТ двох анатомічних ділянок без контрасту 

КТ двох ділянок досліджень одночасно з контрастом 

КТ скринінг всього тіла 

КТ віртуальна колоноскопія з контрастом 

КТ приносових пазух носа 

КТ внутрішнього вуха 

КТ дообстеження після МРТ ( в межах одного клінічного випадку) 

КТ дообстеження (різних клінічних випадків) 

КТ обстеження контрольне 

КТ серця вирахування Са2+індексу без КР 

КТ коронарографія 

КТ коронарографія з функціональним дослідженням серця 

Дообстеження наднирників після обстеження на МРТ 

Контрастні підсилення при обстеженні на КТ 

Контраст тріумбраст 

КТ – контрольовані блокади при больових вертебральних синдромах 

  

 

УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА________________________________________________________ 

УЗД щитоподібної залози 

УЗД вилочкової залози (тимус) 

УЗД слинних залоз (однієї анатомічної ділянки) 

УЗД периферичних лімфовузлів (однієї анатомічної ділянки) 

УЗД молочних залоз 

УЗД надниркових залоз 

УЗД ока (офтальмосканування) 

УЗД грудних залоз у чоловіків/дітей 

Пакет УЗД №1 (надмірна вага: малий таз, ОЧП, щитовидна залоза, наднирники) 

Пакет УЗД №2 (надмірна вага: ОЧП, щитовидна залоза, наднирники 

 



УЗД в акушерстві та гінекології 

УЗД вагітності на ранніх термінах 

Експертне УЗД плода в І-му триместрі вагітності (11-14 тиж.) 

Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності (18-22 тиж.) (прицільне обстеження 

анатомії плода) 

Експертне УЗД плода в ІІІ-му триместрі вагітності + доплерометрія (28-32 тиж.) 

Доплерометричне обстеження матково-плацентарно-плодового кровоплину 

Доплерометричне обстеження матково-плацентарно-плодового кровоплину (двійня) 

Трансвагінальна цервікометрія (при ознаках загрози переривання вагітності) 

УЗД органів малого тазу жінки (матка, придатки, яйники) ТА+ТВ 

Фолікулометрія (1-е обстеження) 

Ехографічне обстеження прохідності маткових труб 

Комплексне УЗД (органи малого тазу, молочні залози, щитовидна залоза) 

 

УЗД судин 

Дуплексне сканування судин брахіоцефальної області + транскраніальна 

доплерографія (судини голови та шиї) 

Дуплексне сканування судин однієї верхньої кінцівки (артерії і вени) 

Дуплексне сканування судин однієї нижньої кінцівки (артерії і вени) 

Дуплексне сканування судин двох верхніх кінцівок (артерії і вени) 

Дуплексне сканування судин двох нижніх кінцівок (артерії і вени) 

Дуплексне сканування судин брахіоцефальної області (судини шиї) 

Дуплексне сканування черевної аорти 

Дуплексне сканування ниркових артерій (при стенозі) 

Комплексне обстеження судин (черевна аорта, ниркові артерії, гілки дуги аорти) 

 

 

УЗД в травматології та ортопедії 

УЗД суглобів та кісток (однієї анатомічної ділянки) 

УЗД м'яких тканин (однієї анатомічної ділянки) 

УЗД сухожилків та нервів 

 

   

УЗД в урології 

УЗД органів заочеревинного простору (нирки, надниркові залози) 

УЗД органів калитки (яєчок) 



УЗД нирок 

УЗД нирок та сечового міхура 

УЗД нирок, наднирників, сечоводів, сечового міхура 

УЗД «чоловіче здоров'я 1» (сечовий міхур, простата, сім'яні пухирці) 

УЗД «чоловіче здоров'я 2» (сечовий міхур, простата, сім'яні пухирці, нирки) 

УЗД урології (нирки, сечовий міхур, простата, сім’яні пухирці, органи калитки) 

 

УЗД в гастроентерології 

УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова 

залоза, селезінка) 

УЗД печінки 

УЗД жовчевого міхура, жовчевих протоків 

УЗД підшлункової залози 

УЗД селезінки 

Комплексне УЗД органів черевної порожнини та зачеревинного простору (печінка, 

жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, надниркові 

залози, сечовий міхур) 

 

УЗД в педіатрії 

Нейросонографія 

Комплексне обстеження дитини до 1-го року №1 (нейросонографія, кульшові суглоби за 

Графом) 

Комплексне обстеження дитини до 1-го року №2 (нейросонографія, кульшові суглоби, 

органи черевної порожнини, сечовидільна система) 

Комплексне обстеження дитини після 1-го року (органи черевної порожнини, 

сечовидільна система, щитоподібна залоза) 

 

УЗД серцево-судинної системи 

Електрокардіограма 

ЕХО серця 

Комплексне обстеження серцево-судинної системи (ЕХО серця, судини шиї та голови, 

судини верхніх та нижніх кінцівок) 

Комплексне обстеження при артеріальній гіпертензії (ЕХО серця, аорта черевна, судини 

шиї та голови, нирки, наднирники, судини нирок) 

Комплексне обстеження при аритміях (ЕХО серця, аорта черевна, судини шиї та голови, 

нирки, наднирники, судини нирок, щитовидна залоза) 

 

 



Еластографія при УЗД 

Еластографія щитовидної залози 

Еластографія молочної залози 

 

УЗД обстеження з виїздом до пацієнта в межах м. Львів 

 

 

 

КОМПЛЕКСНІ ОБСТЕЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ 

 

Комплексний пакет №1 (міні): консультація лікаря кардіолога, ЕХО серця, ЕКГ (з 

трактуванням результату) 

Комплексний пакет №1 (розгорнуте) 

 

 

 

ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ_________________________________________________________ 

 

Гінекологічний огляд (огляд в дзеркалах, мазки на флору та ЦД,) 

Коментар аналізів 

Консультативний прийом №1 

Консультативний прийом №2 

Поліпектомія 

 

 

 

ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ______________________________________________________________ 

 

І триместр вагітності 

 

Консультація гінеколога (3 прийоми) 

УЗД на ранніх термінах вагітності 

УЗД І триместру вагітності 

Лабораторні дослідження 

 

II триместр вагітності 

 

консультація гінеколога (3 прийоми) 

УЗД II триместру вагітності 

УЗД серця вагітності 

ЕКГ 



УЗД щитовидної залози 

Лабораторні дослідження 

 

III триместр вагітності 

 

Консультація гінеколога (3 прийоми) 

УЗД III триместру вагітності 

Школа материнства (3 теми) 

Лабораторна діагностика 

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРЯ-НЕОНАТОЛОГА_________________________________________________ 

 

Консультації з грудного вигодовування, прийом лікаря-неонатолога в клініці 

Консультації з грудного вигодовування, повторний прийом лікаря-неонатолога в клініці  

Консультації з грудного вигодовування з виїздом додому  

Перші дні життя дитини вдома 

Консультації лікаря - неонатолога по догляду за дитиною з виїздом додому 

Школа для майбутніх батьків (курс - 3 заняття) групове/індивідуальне 

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРЯ-НЕВРОПАТОЛОГА _____________________________________________ 

Консультація лікаря-невропатолога в клініці 

Повторна консультація лікаря-невропатолога 

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ХІРУРГА ______________________________________________________________ 

Консультація хірурга  в клініці 

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРЯ-ПЕДІАТРА _____________________________________________________ 

Консультація лікаря-педіатра в клініці 

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРЯ-КАРДІОЛОГА___________________________________________________ 

Консультація лікаря-кардіолога в клініці 

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРЯ-ТЕРАПЕВТА_____________________________________________________ 

Консультація лікаря-терапевта в клініці 


