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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„СВ. МИНА” - ПЛОВДИВ ЕООД
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МНОГОПРОФИАНА
ВОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
„СВЕТИ МИНА. ПАОЕДИВ

пк 4000 гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” Хе 59,
тел.: Управител: 032/654-800); тел.факс:032/63 1-320, 626-422

ЛЕЧЕНИЕ

е-тай:

па! 56 тта(Фабу.Бе,

УТВЪРДИЛ
УПРАВИТЕЛ: ...

ЦЕНОРАЗПИ

С

В сила от 14.02.2022 г.

ДЕЙНОСТ

В ПРИЕМНО - КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ
Първичен преглед
Вторичен преглед

Преглед

консултация от лекар специалист
Първичен преглед от Доцент
Първичен преглед от Професор
-

-

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

30.00лв.
40.00лв.
50.00лв.

КАБИНЕТИ

Обучение на болен с ендокринно заболяване
Антропометрия оценка на затлъстяването
Интерпретация
резултати от остеодензитомерия

на

Плеврална пункция
Катетаризация на пикочен мехур
Анализ и интерпретация на резултати от изследвания
Долна ендоскопия:
- Ректоскопия
анестезия/
- Сигмоидоскопия /с анестезия/

/с

-Фиброколоноскопия /с анестезия/
Фиброгастроскопия
12 отвеждания без разчитане
Електрокардиограма

с
Велоергометрия

25.00 лв.
20.00 лв.

10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
40.00 лв.
30.00 лв.
20.00 лв.
40.00 лв
40.00 лв
60.00 лв
40.00 лв
10.00 лв.
50.00 лв.

Холтер на сърце
Поставяне на назогастрална сонда
Вземане на материал за микробиологично изследване
Електрокардиограма

с

12 и повече отвеждания,

Ехография на бъбреци
Ехография на щитовидна жлеза

с разч.

100.00 лв.
20.00 лв.
10.00 лв.
20.00 лв.
30.00 лв.
30.00 лв.

Ехография на сърце - ехокардиография
Акушерска ехография - трансвагинална

50.00 лв.
30.00 лв.

Ехография на млечна жлеза
Ехография на черен дроб

30.00 лв.
30.00 лв.
30.00лв.

Ехография на коремни органи
Ехография на жлъчен мехур и жлъчни пътища
Ехография на простатна жлеза

30.00 лв.
30.00 лв.

Ехография на панкреас
Ехография на неонатално сърце

30.00 лв.
30.00 лв.

Трансфонтанелна ехография
Ехография на неонатален корем

30.00 лв.
30.00 лв.

Ехография

на очна ябълка -

ехобиометрия

Ехография на корем на бременна

30.00 лв.
30.00 лв.

Забележка: От такса за първичен преглед се освобождават лица под 18

години.

РЕВМАТОЛОГИЯ

Ставна ехография
Ставна пункция

30.00 лв.
30.00 лв.

Вътреставно приложение на медикамент
Периставно приложение на медикамент

30.00 лв.
20.00 лв.

Пулс
Капиляроскопия

с

- терапия

80.00 лв.

консултативен преглед
Капиляроскопия

ОФТАЛМОЛОГИЧЕН

-

КАБИНЕТ

60.00 лв.
40.00 лв.

Медицинско свидетелство

-- категория В

15.00 лв.

Изследване на двойни образи

20.00 лв.

Кюретаж на роговицата
Локално обезболяване

20.00 лв.

Изследване на зрителна острота с предписване на очила
Изследване на рефракция с предписване на очила

20.00 лв.
20.00 лв.

Офталмоскопия

20.00 лв.

Тонометрия

10.00 лв.

Екзофталмометрия

10.00 лв.

Изследване на зрително поле

- периметрия

или кампиметрия
Изследване
цветно зрение с цветни таблици
Изследване с триогледални стъкла

на

-

Изследване на преден очен сегмент биомикроскопия
Гониоскопия

5.00 лв.

25.00 лв.
10.00 лв.
30.00 лв.
20.00 лв.
20.00 лв.

Изследване на централно зрително поле по Амслер

20.00 лв.

Офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия
Поставяне на очна протеза

20.00 лв.

Сваляне на очна протеза
Промивка на конюнктивален сак

15.00 лв.
15.00 лв.

Сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища

30.00 лв.

Отстраняване на хирургични шевове
Отстраняване на чуждо тяло от роговицата и конюнктива
Терапевтична субконюнктивална парабулбарна и
ретробулбарна инжекция
Инцизия
абцес на клепача с местна анестезия

30.00 лв.

50.00 лв.

Смяна на дрен
Биосутура на клепач

20.00 лв.
30.00 лв.

на

15.00 лв.

25.00 лв.
30.00 лв.

УНГ - КАБИНЕТ
Аудиометрия и разчитане

35.00 лв.

Инпенсметрия

20,00 лв

Отстраняване на чуждо тяло толзилите
Тоалет на външно ухо чрез аспирация

20.00 лв.
30.00 лв.

Тоалет на нос чрез аспирация

20.00 лв.

Продухване по Полицер

20.00 лв.

Локално лечение при епистаксис

35.00 лв.

Отстраняване на назална тампонада
Поставяне на предна назална тампонада

20.00 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от носа
Клиничен тест за слух /без аудиометрия/

35.00 лв.

Промивка

на външен слухов канал и преглед

Отстраняване на чуждо тяло от външен проход на ухо
Инцизия в областта на външен слухов проход

Парацентеза на тъпанчевата мембрана
Инцизия

носа при

45.00лв.
10.00 лв.
35.00 лв.
35.00 лв.
125.00 лв.
145.00 лв.

възпалителни процеси
Проби за проходимост на Евстахиева тръба

130.00 лв.

Пункция на макс. синус

100.00 лв.

на

АКУШЕРО

- ГИНЕКОЛОГИЧНО

20.00 лв.

ОТДЕЛЕНИЕ

Епидурална анестезия
Спинална анестезия

100.00 лв.
80.00 лв.

Лапароскопия
Аборт по желание-включва анестезия и необходими
изследвания

300.00 лв.
250.00 лв.

УЗД на малък таз

30.00 лв.
30.00 лв.

МБТ

20.00 лв.
50.00 лв.

УДЗ

за установяване на бременност

Преглед и поставяне на спирала
Преглед и сваляне на спирала без кюретаж

Преглед и сваляне на спирала с кюретаж

40.00 лв.
400.00 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от влагалището

100.00 лв.

Вземане на влагалищен секрет за микробиологично

20.00 лв.

изследване
Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства
Хименотомия

30.00 лв.

Хименорафия

100.00 лв.
350.00 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от влагалище
Адхезиолиза на влагалището

100.00 лв.
250.00 лв.

Пробна екцизия на материал от влагалищна стена или шийка

200.00 лв.

Електрокоагулация на РУСИ

50.00 лв.
150.00 лв.

Абразио на цервикален канал
Колпоскопия

Експертиза за сексуално насилие
Полипектомия
Регистриране на детски сърдечни тонове чрез кардиотокограф
Регистриране на маточни контракции чрез кардиотокограф

30.00 лв.
30.00 лв.
100.00 лв.
20.00 лв.
15.00 лв.

ДЕТСКО
Ултразвукова диагностика

с

4 О ехограф

80.00 лв.

ОТДЕЛЕНИЕ

Поставяне на назогастрална сонда
Ректално туширане
Клизма

на дете

Вземане на материал за микробиологично изследване
12 и повече отвеждания, с разчитане
Електрокардиограма

с

20.00 лв.

20.00 лв.
20.00 лв.

20.00 лв.
20.00 лв.

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Хирургичен преглед с ректално туширане
Хирургичен преглед с диагностична пункция

50.00 лв.
60.00 лв.

Хирургичен преглед с поставяне на ПУК
Ректално туширане

60.00 лв.
25.00 лв.

Диагностична пункция

Смяна

на уретрален

30.00 лв.
30.00 лв.

катетър /с консуматив/
Първична хирургична обработка на рана + ТАП
Смяна на превръзка

60.00 лв.
25.00 лв.

Смяна на превръзка + сваляне на конци

55.00 лв.

Шев на хирургична рана до
с местна анестезия

5

см

- с обща анестезия
на хирургична рана над см
- с местна анестезия
- с обща анестезия
Инцизия на абсцес - кожа и подкожие
- с местна анестезия
- с обща анестезия
Шев

5

-

Доброкачествени тумори кожа и подкожие
с местна анестезия
с обща анестезия
Ганглион с местна
анестезия с обща
анестезия

-

-

Бурситис олекрании
с местна анестезия
с обща анестезия
Ексцизия биопсия на кожна лезия

-

с местна анестезия

- до

80.00 лв
120.00 лв.

- с обща

- до 2 см

анестезия

см с местна анестезия
-- с обща анестезия
см с местна анестезия
анестезия
5

- с обща

Ревизия и дренаж на супурирала рана
с местна анестезия

- с обща анестезия
Пункция

на

става

Оперативен дренаж и почистване на хематом
-- с местна анестезия

- с обща анестезия

130.00 лв.
160.00 лв.
130.00 лв.
160.00 лв.
130.00 лв.
160.00 лв.
130.00 лв.
170.00 лв.

5

- над

130.00 лв.
150.00 лв.

120.00лв.
160.00 лв.
140.00 лв.
200.00 лв.
270.00 лв.
320.00 лв.
80.00 лв.
120.00 лв.
60.00 лв.
80.00 лв.
120.00 лв.

Екстракция на врастнал нокът с ноктопластика
с местна анестезия

- с обща анестезия

Електроексцизия на карбункул
с местна анестезия
с обща
анестезия

-

-

Екстракция на чуждо тяло от повърхностни тъкани
с местна анестезия

150.00 лв.
180.00 лв.
140.00 лв.
220.00 лв.

- с обща анестезия

120.00 лв.
180.00 лв.

- с местна анестезия
- с обща анестезия

120.00 лв.
180.00 лв.

Екстракция на тромб от тромбозирал възел

Мамопластика

500.00 лв.

УРОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ

При частично слепване на препуциум

/аблацио/
При фимоза

- циркум сцизио

Операция

/

- разлепване

обрязване

за хидроцеле

80.00 лв.
200.00 лв.
400.00 лв.

Операция за варикоцеле
Операция за фуникоцеле

400.00 лв.
400.00 лв.

Френулум бреве

200.00 лв.

НЕОНАТОЛОГИЯ

Обсъждане

на лекарски

колегиум на диагностика и терапия

100.00 лв.

Ехография

30.00 лв.

Определяне на кръвна група
Тестове за бебе

20.00 лв.
40.00 лв.

Облекло за бебе

50.00 лв.

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЛИНИКО
ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

-

ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЦЕНА

ВКР

40.00 лв.
3.50 лв.

Аспартат аминотрансфераза (АБАТ)

-

серум

Аланин аминотрансфераза (АГАГ)

-

серум

Креатин киназа СК
СК-МВ
Лактат дехидрогеназа

(ОН)

-

серум

алфа-Амилаза
Гликиран хемоглобин -НЬ
Алкална фосфатаза

АС

Гама глутамил трансфераза (СОТ) - серум
Общ белтък

-

Тг Г)

УРЕЯ

КРЕАТИНИН
ПИКОЧНА КИСЕЛИНА
БИЛИРУБИН - общ
БИЛИРУБИН-директен

3.50 лв.
3.50 лв.

4.00 лв.
4.00 лв.

-

ТРИГЛИЦЕРИДИ

капилярна кръв
ГЛЮКОЗА

ОБЩ КАЛЦИЙ
СЕРУМНО ЖЕЛЯЗО

3.50 лв.
6.00 лв.
3.00 лв.
4.00 лв.
5.00 лв.
4.00 лв.

ТЖСК

Ха,

3.50 лв.
3.50 лв.

3.50 лв.
3.50 лв.

ХОЛЕСТЕРОЛ
НОГ ХОЛЕСТЕРОЛ
ГРГ ХОЛЕСТЕРОЛ

ЕЛЕКТРОЛИТИ / К+,

5.00 лв.
5.00 лв.

15.00 лв.
10.00 лв.

Миоглобин

ЛАКТАТ

5.00 лв.
11.00 лв.

3.50 лв.
8.00 лв.

СКР-турбидиметрично

(

6.00 лв.
3.50 лв.

3.50 лв.
3.50 лв.

серум

Албумин - серум
СКР-качествено
Тропонин

3.50 лв.
5.00 лв.

Са++ /

6.00 лв.

ХЛОРИДИ

3.00 лв.
3.50 лв.

ФОСФОР
МАГНЕЗИЙ

6.00 лв.
8.00 лв.

КЗП-трикратен

ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПЪЛНА КРЪВНА КАРТИНА
20)

АБСОЛЮТЕН

- автоматично

показатели
БРОЙ ЕОЗОНОФИЛИ

ЦЕНА
5.00 лв.
4.00 лв.

РЕТИКУЛОЦИТИ

5.00 лв.

ДКК-микроскопски

5.00 лв.
5.00 лв.

Морфология на еритроцити-микроскопски
СУЕ

2.00 лв.

КОАГУЛАЦИЯ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЦЕНА

ФИБРИНОГЕН
ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ

5.00 лв.
5.00 лв.

Протромбиново време + схема терапия
АРТТ

8.00 лв.
4.00 лв.

ТРОМБИНОВО ВРЕМЕ

3.00 лв.
2.00 лв.

ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ
ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ
Кръвно-газов анализ (КАС)

2.00 лв.
40.00 лв.

П-димер

22.00 лв.

ХОРМОНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЦЕНА

Т5Нн

14.00 лв.
14.00 лв.

ЕТ4

ТЗН+ЕТ 4
ЕБН

ГН
Прогестерон
Пролактин
Имунореактивен инсулин |К1
Т-двукратно
кр.захар
С-рериде
ШК

с

24.00 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.
17.00 лв.
30.00 лв.
20.00 лв.

ТУМОРНИ МАРКЕРИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

РА
Алфа-фетопротеин(АЕР )- серум
СА 15-3

ЦЕНА
15.00 лв.
15.00 лв.

СА 125

20.00 лв.
20.00 лв.

СА 19-9

20.00 лв.

АВТОАНТИТЕЛА
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Ге-клетки

ЦЕНА

Ревматоиден фактор

10.00 лв.
8.00 лв.

Апи-Те /ТАТ/
Апй-ТРО /МАТ/

10.00 лв.
10.00 лв.

ОСТЕОПОРОЗА
ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЦЕНА

Дезоксипиридинолин (ОРО)

30.00 лв.

РУГИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
СШатуфа Тгас!. То М серум

-

ЦЕНА
20.00 лв.
10

СШатуфа Пас. - Ар
Н. Руог - Аг (изпражнения)

Н.

-Ге(А,

С, М) серум
Хранителна непоносимост Ге
вида храни)
РуУюоп

(46

20.00 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.
150.00 лв.

ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УРИНА
ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЦЕНА

- 10 показатели
УРИНА с тест лента - глюкоза + кетони
БЕЛТЪК - полуколичествено; Седимент
БЕЛТЪК - количествено
ГЛЮКОЗА - количествено
Билирубин; уробилиноген - с течни реактиви

4.00 лв.

УРИНА

МИКРОАЛБУМИНУРИЯ-ориентировъчно
МИКРОАЛБУМИНУРИЯ-количествено

СЕДИМЕНТ

-

-

-

5.00 лв.
4.00 лв.
3.00 лв.
4.00 лв.
10.00 лв.

ЦЕНА

ориентировъчно изследване

Седимент

4.00 лв.

УРИНА

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Седимент

2.00 лв.

количествено (по

ММеБЬ)

3.00 лв.
4.00 лв.

ТЕЧНИ ПУНКТАНТИ

БЕЛТЪК

-

ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЦЕНА

качествено /проба на Павлович

5.00 лв.

Ривалта/
ЙОНОГРАМА

4.00 лв.

ДИФЕРЕНЦИРАНО БРОЕНЕ

10.00 лв.

Камерно броене на еритроцити
БЕЛТЪК количествено

10.00 лв.

-

3.50 лв.
11

Глюкоза

-

количествено

ЕНЗИМИ И СУБСТРАТИ

3.50 лв.
като по цени на
КЛИНИКОХИМИЧН

и изсл-я

ЛИКВОР ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО

2.50 лв.

ЛИКВОР Седимент -ориентировъчно изследване

2.50 лв.

ИЗПРАЖНЕНИЯ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
ОКУЛТНИ КРЪВОИЗЛИВИ

ЦЕНА
5.00 лв.

РУГИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
ВЛАГАЛИЩНА ЧИСТОТА

5.00 лв.

АНАЛИЗ НА КОНКРЕМЕНТИ

5.00 лв.

КРЕАТИНИНОВ КЛИРЪНС

5.00 лв.

КАЛЦИЕВ КЛИРЪНС

5.00 лв.

Изследване на кръвна група и К!-фактор

10.00 лв.

ЦЕНА

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Урина
Еякулат
Вагинален секрет
Уретрален секрет
Цервикален секрет
Простатен секрет
Очен секрет
Ушен секрет

ЦЕНА
9.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
12

Раневи секрет
Секрет от пустула

Храчка

10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.

Гърлен секрет
Носен секрет

10.00 лв.
10.00 лв.

Фецес-салмонела

10.00 лв.
10.00 лв.

Фецес-дизентерия
Фецес-е.коли
Фицес-патогенни стафилококи
Фецес-кандида

Антибиограма
Директна микроскопия

Хемокултури
Кърма

Пунктат
Ликвор

Жлъчка
Изследване за Салмонела, Шигела и Е. Коли за прием в ясли и

10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
12.00 лв.
8.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
20.00 лв.

детски градини
Изследване за Салмонела, Шигела и Е. Коли за здравна книжка
за работа

20.00 лв.

Серологично изследване на Сифилис
Антистрептолизинов титър/АСТ/

10.00 лв.
8.00лв.

КОНТРОЛ НА СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Контрол на стерилни материали
Контрол на стерилизационна апаратура

8.00лв.
25.00лв.

КОНТРОЛ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯТА
Контрол на дезинфекционни разтвори
Контрол чрез смивове

8.00лв.
8.00 лв.
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Забележка: При позитивен резултат задължително се прави
АНТИБИОГРАМА,
която се заплаща допълнително.

за

ПАТОХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЦЕНА

Цитологично изледване
две проби от:
Цитонамазка от храчка
Цитонамазка от устна кухина
Секрет от млечна жлеза

10.00 лв.
10.00 лв.

Цитонамазка от женски полови органи
Щитовидна жлеза

10.00 лв.
10.00 лв.

16р. парафиново блокче + хистологичен срез + рутинна оцветка

20.00 лв.

на

10.00лв.

от Щитовидна жлеза

2 бр. парафинови блокчета +

хистологичен срез + рутинна
оцветка от Щитовидна жлеза

3

до

бр парафинови блокчета + хистологичен срез
+ рутинна оцветка от Щитовидна жлеза

5

Тор. парафиново блокче + хистологичен срез +

25.00 лв.

30.00 лв.

рутинна оцветка

20.00 лв.

16р. парафиново блокче + хистологичен
срез + рутинна оцветка

20.00 лв.

от Лимфен възел

от Простата

2 бр. парафинови блокчета +

хистологичен срез + рутинна
оцветка от Простата

3

до

5

бр парафинови блокчета + хистологичен срез + рутинна
оцветка от Простата

Тор. парафиново блокче + хистологичен срез +

от Бял дроб, ларингс и трахея

рутинна оцветка

25.00 лв.

30.00 лв.

20.00 лв.
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2 бр. парафинови блокчета + хистологичен
3

5

до

срез + рутинна

оцветка от Бял дроб, ларингс и трахея
бр парафинови блокчета + хистологичен срез + рутинна
оцветка от Бял дроб, ларингс и трахея

16р. парафиново блокче + хистологичен срез + рутинна оцветка

25.00 лв.
30.00 лв.
20.00 лв.

от Хранопровод, стомах и дебело
черво

2 бр. парафинови блокчета +

хистологичен срез + рутинна

25.00 лв.

оцветка от Хранопровод, стомах и дебело
черво

З до 5 бр парафинови блокчета + хистологичен
срез +

рутинна

30.00 лв.

оцветка от Хранопровод, стомах и дебело черво

10р. парафиново блокче + хистологичен срез + рутинна оцветка

от Полов орган
2 бр. парафинови блокчета + хистологичен
срез + рутинна
оцветка от Полов орган

З

бр парафинови блокчета + хистологичен срез + рутинна
оцветка от Полов орган
1бр. парафиново блокче + хистологичен срез + рутинна оцветка
от Устна кухина, фаринкс и
хранопровод
16р. парафиново блокче + хистологичен срез + рутинна
оцветка
от Кожа и кожни лезии
до

5

16р. парафиново блокче + хистологичен срез + рутинна
оцветка

от Органи на пикочната система
16р. парафиново блокче + хистологичен срез +
рутинна оцветка от Външно ухо

2 бр. парафинови блокчета +
З

до

5

хистологичен срез + рутинна

оцветка от Външно ухо
бр парафинови блокчета + хистологичен срез + рутинна
оцветка от Външно ухо

20.00 лв.
25.00 лв.
30.00 лв.
20.00 лв

20.00 лв.
20.00 лв.
20.00 лв.
25.00 лв.
30.00 лв.

РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Рентгенография на череп в | проекция

25.00 лв.
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Рентгенография на череп в2 проекции
Полуаксиларна лицева графия на околоносни кухини

35.00 лв,
25.00 лв.

Рентгенографии по »Шулер»

35.00 лв.

Рентгенография на долна челюст

25.00 лв.
25.00 лв.

Рентгенография на темпоромандибуларени стави

25.00 лв.
25.00 лв.

Профилна графия на стернум
Рентгенография на бял дроб
Рентгенография на шийни прешлени в
Рентгенография на шийни прешлени

в

проекция

25.00 лв.

2 проекции

35.00 лв.

1

| проекция

25.00 лв.

Рентгенография на торакални прешлени 2 проекции

35.00 лв.

Рентгенография на лумбални прешлени

проекция

25.00 лв.

Рентгенография на лумбални прешлени 2 проекции

35.00 лв.

Рентгенография на сакрум и опашни прешлени в
1
проекция
Рентгенография на таз

25.00 лв.

Рентгенография на торакални прешлени

1

25.00 лв.

Рентгенография на сакроилиачни стави

25.00 лв.

Рентгенографияна тазобедрена става | проекция
Рентгенографияна тазобедрена става 2 проекции

25.00 лв.
35.00 лв.

Рентгенография на бедро в

| проекция

Рентгенография на бедро в 2 проекции
Рентгенография

на колянна става в |

в
в
в

проекция

2 проекции
Рентгенография на колянна става
Рентгенография на подбедрица
| проекция
2 проекции
Рентгенография на подбедрица
Рентгенография на глезен в | проекция

Рентгенография на глезен в 2 проекции
Рентгенография на стъпало в | проекция

25.00 лв.
35.00 лв.
25.00 лв.
35.00 лв.
25.00 лв.
35.00 лв.
25.00 лв.
35.00 лв.
25.00 лв.
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35.00 лв.
25.00 лв.

Рентгенография на стъпало в 2 проекции
Рентгенография на клавикула
Рентгенография на раменна става в | проекция
Рентгенография на раменна става в 2 проекции
Рентгенография на хумерус в | проекция
Рентгенография на хумерус в 2 проекции
Рентгенография на лакетна става в | проекция

25.00 лв.
35.00 лв.
25.00 лв.
35.00 лв.
25.00 лв.
35.00 лв.

Рентгенография на лакетна става в 2 проекции
Рентгенография на антебрахиум в 1 проекция
Рентгенография на антебрахиум в 2 проекции
Рентгенография на гривнена става в | проекция
Рентгенография на гривнена става в 2 проекции

25.00 лв.
35.00 лв.
25.00 лв.
35.00 лв.

Рентгенография на гривнена става в | проекция или сравнителна
на двете длани

25.00 лв.

Рентгенография на гривнена става в 2 проекции
Обзорна рентгенография на корем
Обзорна рентгенография на ПОС
Рентгеново изследване
мезо- и хипофарингс с КМ

35.00 лв.
25.00 лв.

на

Рентгеново изследване на хранопровод с КМ
Рентгеново изследване на стомах с КМ
Рентгеново изследване на пасаж на тънки черва

-

Рентгеново изследване-иригография

Интравенозна екскреаторна урография
Интравенозна екскреаторна урография при деца до

18 год.

Цитография

25.00 лв.
50.00 лв.
50.00 лв.
70.00 лв.
70.00 лв.
80.00 лв.
80.00 лв.
80.00 лв.
50.00 лв.
100.00 лв.

Компютърна томография на глава-нативна
Компютърна томография на глава с КМ
Компютърна томография на гръден кош-нативна
Компютърна томография на гръден кош с КМ
Компютърна томография на корем-нативна
Компютърна томография на корем с КМ
Компютърна томография на гръбнак-нативна
Компютърна томография на гръбнак с КМ

150.00 лв.
100.00 лв.

Компютърна томография на крайници

80.00 лв.

150.00 лв.
100.00 лв.

150.00 лв.
100.00 лв.
150.00 лв.
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Консултацияна конвенционални рентгенови
изследвания,извършени
друго лечебно
заведение

20.00 лв.
за 1бр.Ко ог.

Консултацияна компютърно-томографски
изследвания извършени в други лечебни заведения.

50.00 лв.

в

« Контрастните
материи и консумативите, необходими

за

извършване
на диагностичните изследвания, се осигуряват от пациента и са за негова
сметка.

ОАИЛ
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на
оперативна интервенция
анестезия
Тестуване за поносимост при прилагане на анестезии

с

50.00 лв.

Венозна анестезия

30.00 лв.
120.00 лв.

Епидурална анестезия с катетър
Спинална анестезия

220.00 лв.
200.00 лв.

Епидурална анестезия без катетър
Осигуряване на продължителен венозен достъп
Венозна пункция и вземане
кръв

150.00 лв.
10.00 лв.

на

Инсталиране на медикаменти чрез катетър /сонда/, дренаж

-

Централен венозен път
Аналгезия
топикална или инфилтративна
Въвеждане на уретрален катетър
Промиване на уретрален катетър
Смяна
уретрален катетър/с консумативи/
Смяна
превръзка на оперативна рана
Обработка на рана /с консумативи/

на
на

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Лечение с НЧТ
Лечение със СЧТ

15.00 лв.
10.00 лв.
100.00 лв.
20.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
30.00 лв.
20.00 лв.
20.00 лв.

И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
5.00 лв.
5.00 лв.
18

Лечение с ВЧТ

5.00 лв.
5.00 лв.

Лечение с нискочестотно магнитно поле
Лечение с инфрачервени и видими лъчи
Електростимулация на поле
Лечение

5.00 лв.
4.00 лв.

с

6.00 лв.
3.00 лв.

ултразвук
Криотерапия

Инхалационна терапия

5.00 лв.
8.00 лв.

Кинезатерапевтични техники
Пасивни упражнения
Позиционна

5.00 лв.
5.00 лв.

терапия

Дихателна гимнастика
Аналитична ЛФК
ЛФК с уреди
Масаж частичен класически

-

5.00 лв.
5.00 лв.
5.00 лв.
10.00 лв.

- общ класически
Масаж - яка

Масаж

Платен пакет

Терапевтичен лазер
РОУА терапия

- 10-дневен с по три

зависимост

Платен пакет

30.00 лв.
10.00 лв.

от

процедури дневно
заболяването)

- 10-дневен за лечение на
заболявания

Платен пакет

(в

гинекологични

- 10-дневен за лечение на Рзопаз!в и
УшПео

-

Платен пакет 7-дневен солариум частичен масаж
Платен пакет 7-дневен с по 2 процедури

-

ежедневно за лечение на напикаване в детска и юношеска
възраст
Платен пакет
7-дневен с по 3 процедури ежедневно
лечение
на заболявания на опорнодвигателен апарат и периферна
нервна
с-ма

-

за

10.00 лв.
8.00 лв.
50.00 лв.
50.00 лв.
50.00 лв.
80.00 лв.
50.00 лв.

50.00 лв

КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:
Солариум до 3 минути с ДДС
Солариум до 4 минути с ДДС
Солариум до 5-6 минути с ДДС

4.00 лв.
4.80 лв.
6.00 лв.
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МАНИПУЛАЦИИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР
Вземане на венозна кръв

юолеотРвовсо

10.00лв.

-

4.00лв.
Подкожна инжекция
5.00лв.
Мускулна инжекция
Венозна инжекция
- 7.00лв.
Венозна инфузия /без медикаменти и консумативи/-10.00лв.
Венозна инфузия с консуматив - 15.00 лв.

Превръзка на неусложнена рана - малка - 10.00лв.
Превръзка на неусложнена рана - средна - 20.00лв.
Превръзка на неусложнена рана - голяма - 30.00лв.

юс
.

Сваляне на конци с малка превръзка - 20.00лв.
Очистителна
лечебна клизма - 30.00лв.

и
Небулизация Вентолин
с

- 15.00лв.

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Медицинско свидетелство

прегледи при всеки специалист по 15.00 лв.
2. Медицинско свидетелство за шофьор - 25.00 лв.
3. Медицински документ дубликат /епикриза, болничен лист,
--а

.

-

-

удостоверение за раждане и справки от ИЗ/ - 10.00 лв.
4. Дубликат на електронен носител /диск/ от проведено
ретгеново изследване 5.00 лв.

-

Цени за болнично лечение на пациенти без здравноосигурителни права.
Цена
лечение - цената, която заплаща НЗОК
съответната клинична пътека
Забележка: Цената не включва стойността
скъпоструващи консумативи.

на

за

на

ДРУГИ УСЛУГИ:
1. Потребителска такса за пролежаване в
стационара

2. Такса за придружител - на ден - 5,80 лв. с ДДС
3. Такса за УПР стая на ден 30 лв. с ДДС
-

- 5,80 лв.
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4. Ползване на Конферентната зала на болницата от външни фирми и
физически лица /за презентации/ 100,00 лв.

-

о:

Цена в Б Болницата

Максимална цена по
наредба

Избор на лекар

500 лв.

500 лв.

Избор на екип

750 лв.

900 лв.

у слуга

СОУШ диагностика:

6. СОУШ-19 Аг Бърз тест - 30,00 лв.
7. КТ-РСК ХСАК5-СоУ?2 -79,99 лв.

-

8. КГ-РСК ЗСАК-СоУ2 за група от три и повече човека 69,99 лв.
9. КТ-РСК ХСАВ5-СоУ2 - за служители от Лечебното заведение -65,00 лв.
10. Пробовзимане на безплатен СОУШ-19 Ар Бърз тест с амбулаторен
лист 5.00 лв.
ПП. Пробовзимане на безплатен
СОУШ-19 Аг Бърз тест без амбулаторен
лист 10.00 лв.
12.5АК5-СоУ2 неутрализиращи антитела 28.00 лв.

-

-

-

13.ЗАКЗ-СоУ2 неутрализиращи антитела - за служители на Лечебното

заведение - 15.00 лв.

14. Промоционални пакети за притежатели на рекламен материал:
Бърз Ар тест, ПКК, СКР
2. РСК, СКР, О-Дипег
3. РСК, ПКК, СКР, О-дипег, ТОН

30.00 лв.
100.00 лв.
120.00 лв.

Диагностичен пакет
СОУШ-19 Аг Бърз тест
Компютърна томография
Лекарска консултация
Клинико-лабораторни изследвания

1:

120,00 лв

Диагностичен пакет 2:
КТ-РСК 5САК5-Соу2

200.,00

1.

лв.
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Компютърна томография
Лекарска консултация
Клинико-лабораторни изследвания
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