
 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ 

 Найменування аналізу Ціна 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ   ІМУНОЛОГА (Назаренко О.П.) 
 первинна 475 грн. 

 повторна (поточний огляд) 230 грн. 

 первинна складна (більше 1 год) 495 грн. 

 повторна (пов'язана з іншим захворюванням) 270 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ   АЛЕРГОЛОГА (Назаренко О.П.) 
 первинна 475 грн. 

 повторна (поточний огляд) 230 грн. 

 первинна складна (більше 1 год) 495 грн. 

 повторна (пов'язана з іншим захворюванням) 230 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ   АЛЕРГОЛОГА (Назаренко Г.І.) 
 первинна 475 грн. 

 повторна (поточний огляд) 230 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ   АЛЕРГОЛОГА 
 первинна 375 грн. 

 повторна (поточний огляд) 230 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ   ДИТЯЧОГО АЛЕРГОЛОГА – ІМУНОЛОГА (Назаренко Г.І.) 
 первинна 430 грн. 

 Повторна (поточний огляд) 230 грн. 

 первинна складна (більше 1 год) 440 грн. 

 повторна (пов'язана з іншим захворюванням) 270 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ   ДИТЯЧОГО АЛЕРГОЛОГА – ІМУНОЛОГА 
 первинна 350 грн. 

 Повторна (поточний огляд) 230 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ ПЕДІАТРА (Назаренко Г.І.) 
 первинна 330 грн. 

 первинна складна (більше 1 год) 475 грн. 

 повторна (поточний огляд) 230 грн. 

 повторна (пов'язана з іншим захворюванням) 370 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ ПЕДІАТРА 
 первинна 350 грн. 

 повторна (поточний огляд) 230 грн. 

 
 



 

 

 

 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ ПУЛЬМОНОЛОГА 
  первинна 430 грн. 

  повторна 230 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ КАРДІОЛОГА 
 первинна 275 грн. 

 повторна 200 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГА-ДІЄТОЛОГА (проф.Анохіна Г.А.) 
 первинна 770 грн. 

 повторна 770 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГА 
 первинна 330 грн. 

 повторна 250 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ ГІРУДОТЕРАПЕВТА 200 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ ГОМЕОПАТА 
  первинна 500 грн. 

  повторна 250 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕВРОПАТОЛОГА - ВЕРТЕБРОЛОГА 
  первинна 330 грн. 

  повторна 250 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ ЕНДОКРИНОЛОГА  
 первинна 330 грн. 

 повторна 250 грн. 

    КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЕРМАТОЛОГА   
 первинна 275 грн. 

 повторна 200 грн. 

    КОНСУЛЬТАЦІЯ МАМОЛОГА - ОНКОЛОГА 
 первинна 330 грн. 

 повторна 250 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ ГЕПАТОЛОГА 
 первинна 495 грн. 

 повторна 275 грн. 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ ТЕРАПЕВТА 
 первинна 350 грн. 

 повторна 230 грн. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Повторною вважається консультація надана протягом 12 місяців після 

первинної консультації 
 

 

    КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЕРМАТОЛОГА   
 первинна 275 грн. 

 повторна 200 грн. 

 КОНС.  ЗАВ. КАФЕДРОЮ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ  НМАПО ім.  
ШУПІКА 

 первинна 495 грн. 

 повторна 220 грн. 

    КОНСУЛЬТАЦІЯ ОТОЛАРИНГОЛОГА 
 первинна 330 грн. 

 повторна 250 грн. 

 

Розробка індивідуального плану лікування    275  грн. 

Переклад медичного висновку на іноземну мову    270  грн. 

Видача довідки 55 грн. 

Консультація лікаря за результатами аналізів (по телефону) 200 грн. 

Консультація алерголога перед проведенням шкіряних проб 45 грн. 

Первинна консультація лікаря по скайпу (30 хвилин) без попереднього 
розгляду результатів аналізів 

300 грн. 

 Первинна консультація лікаря по скайпу (30 хвилин) з попереднім або 
розгляду результатів аналізів 

400 грн. 

Повторна консультація лікаря по скайпу (15-20 хвилин) по результатам аналізів 
або лікуванню 

300 грн. 


