
 

 

 

ВАКЦИНАЦІЯ 
 

Коди Найменування аналізу Ціна 

084 Консультація лікаря перед проведенням щеплення 300  грн. 

1417 
Вакцинація " для профілактики грипу з використанням 
вакцини: "VAXIGRIP TETRA» чотирьохвалентна, для  дорослих 
та дітей від 6-ти місяців  (фірми «Sanofi Pasteur», Франція). 

550 грн. 

1418 
Вакцинація " для профілактики грипу з використанням 
вакцини:"GC FLU" трьохвалентна, для  дорослих  та дітей від 
6-ти місяців (фірми «Green Cross Corporation», Корея) 

550 грн. 

1419 
Вакцинація проти 13 штамів пневмококку з використанням 
вакцини: "Prevenar 13" для дорослих і дітей старше 6 неділь 
(фірми «Wyeth Pharmaceuticals, w Lane», Великобританія)  

2350 грн. 

1420 
Вакцинація проти 10 штамів пневмококку з використанням 
вакцини: "Synflorix", для дітей від 6 неділь до 5 років (фірми 
«Glaxo Smith Kline», Бельгія) 

1400 грн. 

1421 

Вакцинація проти дифтерії, кашлюка і правця з використанням 
вакцини: "Boostrix", для ревакцинації  у дорослих та 
вакцинації і ревакцинації у дітей з 2 міс (згідно показанням)  
(фірми «Glaxo Smith Kline», Бельгія)                                                                                                               

900 грн. 

1422 

Вакцинація проти дифтерії, кашлюка, правця і поліомієліту з 
використанням вакцини:  Boostrix-Polio  для вакцинації і 
ревакцинації у дітей з 2 міс  до 14 років (згідно 
показанням)(фірми «Glaxo Smith Kline», Бельгія) 

900 грн. 

1423 
Вакцинація проти вітряної віспи з використанням 
вакцини:"Varilrix", для дітей з 1 року та дорослим (фірми 
«Glaxo Smith Kline», Бельгія) 

1400 грн. 

1424 
Вакцинація проти ротавирусної інфекціі з використанням 
вакцини: "Rotarix", для дітей з 6 неділь до 6 міс.(фірми «Glaxo 
Smith Kline», Бельгия) 

950 грн. 

1425 
Вакцинація проти кору, краснухи та паротиту з використанням 
вакцини: "Priorix", для дітей  з 1 року та дорослим(фірми 
«Glaxo Smith Kline», Бельгія) 

650 грн. 

1426 
Вакцинація проти папіломавірусу людини з використанням 
вакцини: "CERVARIX",  для дітей  (дівчаток) з 9 років та 
дорослим  до 45 років(фірми «Glaxo Smith Kline», Бельгия) 

1400 грн. 

1427 
Вакцинація проти вірусного гепатиту А (дітям) з 
використанням вакцини   "Havrix 720", дітям з  1  року 
(фірми«Glaxo Smith Kline», Бельгія 

750 грн. 

 



 

 

 

 

1428 
Вакцинація проти вірусного гепатиту А (дорослим) з 
використанням вакцини "Havrix1440", для дорослих  з 16 
років(фірми «Glaxo Smith Kline», Бельгія) 

750 грн. 

1429 
Вакцинація проти гепатиту В (дорослим) з використанням 
вакцини:''Engerix B'', для дорослих  з 16 років(фірми «Glaxo 
Smith Kline», Бельгия) 

500 грн. 

1430 
Вакцинація проти гепатиту В (дітям) з використанням 
вакцини:''Engerix B'' для дітей з 3 дня народження(фірми 
«Glaxo Smith Kline», Бельгия) 

500 грн. 

084 Консультація лікаря перед проведенням щеплення 300 грн. 

 


