ОБЩ ЦЕНОРАЗПИС
Първичен преглед при специалист - 30.00 лв.
Вторичен преглед при специалист – в рамките на 30 дни от първичния

-

20.00 лв.

Първичен прегл ед при хабилитирано лице - 60.00 лв.
Вторичен преглед при хабилитирано лице – в рамките на 30 дни от първичния - 30 лв.
Домашно посещение на лекар специалист с транспорт на М.Ц. „ИБНИ – СИНА” в
рамките на града
50.00 лв.
Домашно посещение на лекар специалист с транспорт на М.Ц. „ИБНИ – СИНА” в
рамките на града, при 100 % инвалидност
БЕЗПЛАТНО
Домашно посещение от мед. сестра или кл. лаборант с транспорт на М.Ц. „ИБНИ –
СИНА” в рамките на града:
-

измерване на артериално налягане

-

мускулна инжекция

-

15.00 лв.

-

подкожна инжекция

-

15.00

-

венозна инжекция

-

промивка или смяна на катетър

-

вземане на кръв – еднократно

-

вземане на кръв – трикратно за кръвнозахарен профил

-

15.00

- 15.00 лв.

лв.

лв.
-

25.00

лв.

- 15.00 лв .
-

30.00 лв.

Домашно посещение от лекар, мед. сестра или кл. лаборант с транспорт на М.Ц.
„ИБНИ – СИНА” извън града – над 15 км. (заплаща се и в двете посоки) - 1 лв.
Консултация по медицинска документация - 20.00 лв.
Преиздаване (дубликат) на медицинска документация - 10.00 лв.
ЕКГ с разчитане от кардиолог/терапевт - 10.00 лв.
ЕКГ и спирография - 30.00 лв.
Разчитане на ЕКГ на пациент - 10.00 лв.
Измерване на кръвно налягане

- 5.00 лв.

Мускулна и подкожна инжекция - 4.00 лв.
Венозна инжекция

- 10.00 лв .

Венозна инфузия до 1 час (с наблюдение от лекар и мед. сестра)

-

20.00 лв.

Венозна инфузия над 1 час (с наблюдение от лекар и мед. сестра) - 30.00 лв.
Поставяне на абокат

- 10.00 лв.

Промивка или смяна на катетър - 15.00 лв .
Поставяне на ваксина, закупена от пациента (включва преглед на здравословното му
състояние)
- 10.00 лв.
Хирургична превръзка на гнойна рана

- 30.00 лв.

Хирургична превръзка – малка (до 4 см.)

-

Хирургична превръзка – средна (над 4 см.)
Шев на кожа, подкожие, мускули

-

Сваляне на конци от оперативна рана

15 лв.
-

20.00 лв .

50.00 лв .
-

10.00 лв.

Поставяне на тетаничен анатоксин (след преглед)

- 10.00 лв .

Мануално отстраняване на кърлеж, антисептична обработка и профилактика - 20 лв.
Отстраняване на липом, фибром, нокът, мазол

-

70.00 лв.

Инцизия на подкожен панарициум или паронихия - 30.00
Отлепване на синехим на препуциума

- 40.00 лв .

Преглед и инцизия на абсцес или флегмон
Локална анестезия

лв.

- 50.00 лв .

- 10.00 лв.

Отстраняване на чужди тела от ушен канал

- 30.00

лв .

ОБЩ ЦЕНОРАЗПИС
Промивка на ухо

-

Шев на рана на нос

20.00 лв .
- 30.00 лв.

Инхалационна терапия с медикамент/и и обучение за използване на инхалаторни
устройства в домашни условия
- 40.00 лв.
Обучение и проследяване на болни на кислородотерапия в домашни условия - 50.00 лв.
Пакет инхалационна терапия, обучение и проследяване на болни в
домашни условия
БЦЖ – ваксинация

-

70.00

лв.

- 20.00 лв.

ЯДРЕНО МАГНИТЕН РЕЗОНАНС (ЯМР)
Ядрено магнитен резонанс на една област

- 300,00 лв.

Ядрено магнитен резонанс но втора и всяка следваща област

-

100,00 лв.

Глава и шия! ЯМР изследване за диагностика на МС
и други неврологични състояния

-

300,00 лв.

Подробно изследване! Ядрено магнитен резонанс на 7-те най-важни
зони в тялото

-

1000,00 лв.

Контраст /по преценка па лекар /

-

100,00

лв.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Първичен преглед при хабилитирано лице АГ

-

60 лв.

Вторичен преглед при хабилитирано лице -

30 лв.

Първичен преглед при специалист

50 лв.

АГ

Първичен преглед – АГ с КОЛПОСКОПИЯ

-

75 лв .

Вторичен преглед при специалист – в рамките на 30 дни от първичния АГ - 30 лв.
Консултация по медицинска документация

- 30

лв.

Преиздаване (дубликат) на медицинска документация
Вагинална ехография

-

Гинекологичен преглед
Абдоминална ехография

35
-

20 лв.

лв.

30
-

-

лв.

30

лв.

Гинекологичен преглед + Абдоминална ехография Гинекологичен преглед + Вагинална ехография
Ехографска фетална диагностика

-

40

-

50
50

лв.
лв.

лв.

Ехографска фетална диагностика + Гинекологичен преглед

- 60

лв.

Ехографска фетална диагностика + Доплерова сонография

- 45

лв.

Ехографска фетална диагностика + Доплерова сонография
+ Гинекологичен преглед

-

80

лв.

Ехография 4D

-

70

лв.

Ехография 4D+ Гинекологичен преглед

- 90 лв.

Ехография 4D + DVD запис+ Гинекологичен преглед

- 100

лв .

Влагалищен секрет - 10 лв .
Цитонамазка (РАР-тест) -

16 лв.

Течно-базирана цитология

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Колпоскопия -

40

лв.

Колпоскопия с прицелна биопсия - 60

лв.

Поставяне на спирала (след преглед)

50 лв.

-

Отстраняване на спирала (след преглед)

-

Отстраняване на чуждо тяло от влагалище

30 лв.
-

50 лв.

Отстраняване на полип от маточната шийка с последваща електрокоагулация (след
преглед)
70 лв.
Частна женска консултация (еднократно посещение – пакет)

-

500 лв.

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
Първичен преглед при специалист

-

35 лв.

Вторичен преглед при специалист – в рамките на 30 дни от първичния
Консултация по медицинска документация

-

20

- 20 лв.

лв.

Преиздаване (дубликат) на медицинска документация

-

20 лв .

УРОЛОГИЯ
Първичен преглед при специалист

-

50 лв .

Вторичен преглед при специалист – в рамките на 30 дни от първичния - 30 лв.
Консултация по медицинска документация

-

20 лв .

Преиздаване (дубликат) на медицинска документация

-

10 лв.

Катетризация с консуматив

- 40 лв .

Фимоза – мануална репозиция -

30 лв.

Вземане на биологичен материал от скротум
Масаж на простатна жлеза
Смяна на катетър

-

-

- 30 лв.

40 лв.

20 лв.

Инстилация на медикаменти в пик. Мехур

-

40 лв.

Промивка на уретрален катетър - 25 лв.
Пенилна апликация – IPP
Инцизия на скротум

- 15 лв.

- 25 лв.

КАРДИОЛОГИЯ
Първичен преглед при специалист

- 50 лв.

Вторичен преглед при специалист в рамките на 30 дена от първичния
Първичен преглед + ЕКГ

30 лв.

- 60 лв.

Първичен преглед + ЕКГ + ехокардиография
Ехокардиография

-

-

80 лв.

- 50 лв.

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Първичен преглед при специалист

-

30 лв.

Вторичен преглед при специалист – в рамките на 30 дни от първичния
Консултация по медицинска документация - 20 лв.
Преиздаване (дубликат) на медицинска документация
Изследване на кръвна захар с глюкомер – еднократно
Медицинско свидетелство за работа (терапевт)

-

10 лв .
5 лв.

- 35,00 лв.

Медицинско свидетелство за шофьор – кат. В (терапевт)

-

35,00 лв

- 20 лв.

