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                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                      Директор 

                                                                          КНП " Черняхівське ТМО"                                                                      

                                                                            _________Віталій НІКОЛАЙЧУК 

                                                                          №  13\1 від 14.01. 2021 року 
 

 

                                                                             

                                                                        Перелік 

відшкодування витрат за послуги, які можуть надаватися а КНП                         

" Черняхівське територіальне медичне об’єднання " Черняхівської 

районної ради Житомирської області 

 

І. Послуги, які надаються згідно функціональним повноваженням в закладах 

охорони здоров’я: 

 

 1.1.Медичні огляди: 

    - попередні профілактичні огляди при прийомі на роботу ; 

    - для отримання посвідчення водія транспортних засобів ; 

    - для отримання дозволу на право отримання і носіння зброї громадянина, за 

винятком військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї, яким 

передбачено законодавством; 

     - періодичні профілактичні огляди,  визначені законодавством, як обов’язкові: 

     - періодичні  профілактичні медичні огляди  декретованого контингенту 

(наказ МОЗ від 23.07.2002 року № 280 п.3 - Підприємства  продовольчої торгівлі, 

у том числі роздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків – 

персонал, який миє  обладнання та прибиральники приміщень – 1 раз / рік); 

- періодичні  профілактичні медичні огляди  декретованого контингенту (наказ 

МОЗ від 23.07.2002 року № 280 п. 4 – Ринки - продавці   молокопродуктів та 

готової до вживання харчової продукції власного виробництва, товарів дитячого 

асортименту – 2 рази/рік); 

      - періодичні  профілактичні медичні огляди  декретованого контингенту 

(наказ МОЗ від 23.07.2002 року № 280 п.5 – Підприємства громадського 

харчування – кухарі та кухонні працівники – 2 рази/рік); 

      - періодичні  профілактичні медичні огляди  декретованого контингенту 

(наказ МОЗ від 23.07.2002 року № 280 п.5 – Підприємства громадського 

харчування – офіціанти – 2 рази/рік); 

     - періодичні  профілактичні медичні огляди  декретованого контингенту 

(наказ МОЗ від 23.07.2002 року № 280 п.16 – Перукарні, косметичні та масажні 

кабінети – перукарі, манікюрниці, педікюрниці – 2 рази/рік); 

     - періодичні профілактичні медичні огляди працівників зі шкідливими 

умовами праці   ( наказ МОЗ від 21.05.2007 року № 246, додаток 4, п. 2.2 – 

Робота з ядохімікатами – 1 раз/рік); 

      - періодичні профілактичні медичні огляди працівників зі шкідливими 

умовами праці   ( наказ МОЗ від 21.05.2007 року № 246, додаток 4, п. 2.5 – 
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Робота  із сумішами вуглеводнів нафти: бензин, гас, мазути, бітум, асфальти, 

кам’яновугільні і нафтові смоли і пеки та інше – 1 раз/рік); 

      - періодичні профілактичні медичні огляди працівників зі шкідливими 

умовами праці   ( наказ МОЗ від 21.05.2007 року № 246, додаток 4, п. 2.6.1 – 

Робота з добривами фосфатними,  виробництво та використання – 1 раз/рік); 

     - обов’язковий попередній (перед початком діяльності) та періодичний  (у 

процесі діяльності) психіатричні огляди громадян,  (одночасне отримання двох 

примірників); 

      - обов’язковий попередній (перед початком діяльності) та періодичний      (у 

процесі діяльності) наркологічні огляди громадян,  (одночасне отримання двох 

примірників); 

      - медичний огляд 6 річних дітей 

 

1.2. Огляди спеціалістів за власним бажанням особи без направлення лікаря: 

- огляд травматолога; 

- огляд хірурга; 

- огляд стоматолога; 

- огляд нарколога; 

- огляд фтизіатра; 

- огляд гастроентеролога; 

- огляд психіатра; 

- огляд ендокринолога; 

- огляд онколога; 

- огляд інфекціоніста; 

- огляд гінеколога (без мазків); 

- огляд уролога; 

- огляд офтальмолога; 

- огляд невропатолога; 

- огляд кардіолога; 

- огляд дерматовенеролога; 

- огляд отоларинголога; 

- огляд терапевта. 

- огляд УЗД 

- огляд ендоскопіста 

 

1.3. Лабораторні, діагностичні і консультативні послуги за зверненням 

громадян, які надаються без направлення лікарів за їх власним бажанням у тому 

числі: 

- Рентгенографічне обстеження : 

      -флюорографія органів грудної клітини, 

    -рентгенографія органів грудної клітини, кінцівок,черепа,носових  пазух,    

     хребта. 

- Ультразвукове  обстеження: 

      -трансабдомінальні   ультразвукові   дослідження комплексно: 

печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка 
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      За окремим органам:  

      Печінка + жовчний міхур + жовчні протоки 

      Печінка 

      Жовчний міхур + жовчні протоки 

      Підшлункова залоза 

      Селезінка 

  -  Ультразвукові дослідження  сечостатевої системи ( у  чоловіків)  

      Комплексно:  

нирки + надниркові залози + сечовий міхур + сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі + передміхурова залоза 

      За окремим органам: 

      Нирки + надниркові залози 

      Сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 

      Передміхурова залоза 

      Яєчка 

 - Ультразвукове обстеження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток і  

суглобів, судин нижніх кінцівок: 

- УЗД щитовидної залози 

-  Ультразвукове  обстеження жіночих статевих  органів: 

-Ультразвукові дослідження  сечостатевої системи( у жінок ): 

-Комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі + матка + яєчники 

-Комплексно: матка + яєчники 

-Комплексно: матка при вагітності + перинатальне обстеження стану плода 

- та інші УЗД; 

 -  Ендоскопічне обстеження  (езофагогастродуаденоскопия): 

- Функціональні обстеження: 

        - електрокардіографічне обстеження,  

        - функція  зовнішнього  дихання ( спірографія); 

 

1.4  Лабораторні обстеження: 

 - Розрахунок загального аналізу крові 

 -Розрахунок вартості визначення груп крові та резус-фактора по крові 

  -Розрахунок вартості аналізу крові на глюкозу 

  - Розрахунок вартості аналізу крові на РМП 

  - Розрахунок коагулограми 

  - Розрахунок вартості біохімічного аналізу крові 

  -Глікемічний профіль крові 

  -Ревмопроби 

   -Розрахунок вартості проведення  аналізу крові на ГГТ 

   -Розрахунок аналізу на згортання крові 

   -Загальний холестерин 

   - Розрахунок загального аналізу сечі 

    -Діастаза сечі 
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   -Аналіз сечі на жовчні пігменти  

   -Ацетон у сечі 

   -Сеча по Земницькому 

   -Загальний клінічний аналіз харкотиння АК і БК (атипічні клітини та 

бактерії Коха) 

   -Розрахунок вартості аналізу кала на я/глист 

   -Розрахунок вартості аналізу мазка ГН 

  - Розрахунок загального аналізу крові з лейкоцитарною формулою 

  - Глюкоза  сечі 

 

1.5. Надання автомобільних послуг 

 

 1.6.Стажування  лікарів (провізорів) - інтернів в базових установах охорони 

здоров’я, якщо  ці лікарі (провізори) – інтерни (закінчили недержавні вищі 

медичні (фармацевтичні) заклади освіти, закінчили державні вищі медичні 

(фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту,  прийняті на роботу в 

недержавні заклади охорони здоров’я, повторно проходять інтернатуру, 

бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі). 

 

1.7. Послуги з підготовки тіла покійного до поховання . Бальзамування тіла 

померлого. 

 

1.8 Фізіотерапевтичні процедури . 

 

1.9. Масаж . 

 

1.10. Відшкодування витрат за пролікованих хворих. 

 

 

 

 

Директор 

КНП " Черняхівське ТМО" Віталій НІКОЛАЙЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


