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Урматтуу кардарлар!
Операциялык
дарылоонун
баасы
ар
бир
кырдаалдын
езгечелугун
эске
албастан
керсетулген. Медициналык керсетуулер боюнча
операциянын келему кекейтилиши мумкун, буга
байланыштуу операциялык дарылоонун акыркы
баасы
Прайс
листте
керсетулген
баадан
айырмаланышы мумкун.
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НЕСТЕНДИРУУ ЖАНА ЖАНДАНДЫРУУ
БeЛYМY
Узартылган
0ЖВ(епкену жасалма
вентиляциялоо)
(12 саат),
патологиялык жоготууларды толуктоо, айланып жаткан кандын
келемун тууралоо (1 койка-кун)------------------------------------------- 13000
0ЖВны(епкену жасалма вентиляциялоо) талап кылуучу, ете оор
жаракаттык
кийлигишуулердун,
айкаштырылган
органдык
патологиясы, оордук жуктелген баштапкы абалы, тереттен кийинки
меенету (1 койка-кун) ------------------------------------------------------ 14500
Экинчи даражадагы органдардын жабыркашы, кошумча оорулар
жана коштоочу патология, айланып жаткан кандын белоктук
алмашуусун жана келемун тууралоо (1 койка-кун) -------------------- 17500
Полиоргандык
жетишсиздик,
ете
маанилуу
функияларды
алмаштыруу менен болгон шок (1 койка-кун)--------------------------- 23000
Эпидуралдык катетер орнотуу-----------------------------------------------

1000

Борбордук венаны катетеризациялоо (бир жолку наборду колдонуу
менен)------------------------------------------------------------------------------ 900
Узартылган эпидуралдык оорутпоо кызматы боюнча тейлеелердун
топтом у----------------------------------------------------------------------------1000
Нестендируу жардамы (жалпы нестендируу) биринчи с а а т -------------- 5000
Нестендируу жардамы (дары-дармек колдонуу менен салабаттуулук)
бир с а а т --------------------------------------------------------------------------- 3500
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ГИНЕКОЛОГИЯЛЫК БеЛУМ
Энелик бездеги кистаны алып са л у у --------------------------------------- 26500
Энелик безди шынаалап резекциялоо ------------------------------------- 28000
Курсак гистерэктомиясы кыпчыкейсиз (2-3 к /д )------------------------- 30000
Курсак гистерэктомиясы кыпчыкейи менен (2-3 к/д) ------------------- 33000
Курсак гистерэктомиясы (Жабышып калуу процессине жана (же)
анатомиянын езгечелугуне байланыштуу техникалык кыйынчылыктар
менен операция аткаруу)-----------------------------------------------------47000
Кын гистерэктомиясы (Мейо) ----------------------------------------------- 40000
Жатынды экстирпациялоо кыпчыкейсиз

---------------------------------36000

Жатынды экстирпациялоо кыпчыкейи м ен ен ------------------------------40000
Жатынды экстирпациялоо кыпчыкейи менен, кекейтилген. Ич майды
субтоталдык резекциялоо-----------------------------------------------------45000
Консервативдуу
миомэктомия
(миоматозных
туйундердуу
энуклеациялоо)---------------------------------------------------------------- 32000
Сальпинго-оофорэктомия эки ж актуу-------------------------------------- 28000
Сальпинго-оофорэктомия бир ж актуу-------------------------------------- 25000
Аял жыныстык органдарында кистаны кесип а л у у ----------------------- 17000
Эндометрияны даана аныктап, тазалуу (нестендируу ж о к )-------------- 5000
Эндометрияны даана аныктап, тазалуу (нестендируу м енен)----------- 8500
Аял жыныстык органдарындагы абсцесстен ирик чыгаруу--------------- 9000
Аборт (Каза болгон кош бойлуулукка байланыштуу аткарылуучу
операция)----------------------------------------------------------------------- 12000
Жатынга
вентрофиксация
жасоо
(Алдьщкы
кольпорафия
же
вентрофиксация)--------------------------------------------------------------- 38000
Кын жана жатындын керегелерин ылдый тушуруу боюнча операция-- 40000
Жатын мойнунун мултугун экстирпация кылуу -------------------------- 37000
Жатын моюнчасын ампутация кылуу---------------------------------------- 20000
Кичине жыныс бырыштарын резекциялоо----------------------------------15000
Аялдарды стерилдештируу

------------------------------------------------- 25000

Жатын тутугуне пластика жасоо--------------------------------------------- 36500
Сальпингэктомия(Тутуктук бойго бутуу учурунда тубэктомия жасоо)-- 26000
Жатын тутугунун уруктуу жумурткасын кесип алып салуу ------------- 30000
Биригип жабышып калган жерлерди кесуу, серозоцелени жаруу жана
бошотуу------------------------------------------------------------------------- 29000
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Тукумсуздук боюнча операции--------------------------------------------- 29000
Чьщалуу учурунда заараны кармай албай калууну хирургиялык
айыктыруу---------------------------------------------------------------------- 35000
Эндометриоздун очогун кесип алуу
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--------------------------------------- 36000

УРОЛОГИЯЛЫК Б0ЛУМ
Ретрогралдык пиелография (контрастынын акысын кошпогондо)---- 4000
Цистоскопия-------------------------------------------------------------------- 4000
Ультра добуш изилдее менен эрендик безинен биопсия алуу
(чыгымдалуучу материалдын баасын кошпогондо) --------------------- 4000
Табарсыктан биопсия алуу----------------------------------------------------4500
Урук безинен, урук безинин кошумчасынан, урук безинин танабынан
биопсия а л у у ------------------------------------------------------------------10000
Простата безин укалоо---------------------------------------------------------- 480
Табарсыкка инстилляция кылуу (препараттын баасын кошпогондо) — 400
Уретрага инстилляция кылуу (препараттын баасын кошпогондо)------- 400
Табарсыкты катетерлее--------------------------------------------------------- 940
Заара чыгаруучу жолдорго стент орнотуу (стенттин баасын
кошпогондо)-------------------------------------------------------------------- 5000
Ретрогралдык уретрография (контрастынын акысын кошпогондо)---- 1900
Пиелолитотомия (бейректY жана анын кYлтYГYн кесYY)---------------- 40000
Нефролитотомия (бейректYн кесилген жеринен таш алуу)------------- 40000
Уретеролитотомия (заара каналынан ташты алуу)---------------------- 32000
Эктопия учурунда урук безин калтага жылдыруу----------------------- 17000
Урук безинин кабыгына пластика жасоо (Винкельман операциясы)-- 17000
Урук безинин кабыгын кесип алуу (Бергман операциясы)------------- 17000
СYннетке отургузуу 3 жашка чейин (нестендирYY жок)----------------- 2500
СYннетке отургузуу 3 жаштан жогору (нестендирYY жок)--------------- 4000
Орхиэктомия (урук безин кесип алып салуу)---------------------------- 15000
Урук безинин кошумчасын кесип алып салуу---------------------------- 18000
Урук безинин кошумчасындагы кистаны кесип алуу-------------------- 18000
Вазорезекция (2х-эки жактуу)---------------------------------------------- 12000
Тери аркылуу пункциондук нефростомия (топтомдун баасын
кошпогондо)------------------------------------------------------------------- 10000
Табарсыктагы таштарды алып салуу--------------------------------------- 18500
Табарсыктын тешиктерин жабуу------------------------------------------- 18000
Жыныс мYчесYне реконструктивдYY операция жасоо------------------- 35000
Парауретралдык кистаны кесип алуу-------------------------------------- 15000
Уретранын полиптерин кесип алуу----------------------------------------- 10000
Бейректе^ кистаны люмботомикалык жол менен жетYY аркылуу
кесип алуу--------------------------------------------------------------------- 35000
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Меатотомия---------------------------------------------------------------------- 4000
Урук безинин кек тамырын тануу жана тосуу (Варикоцеле)----------- 22000
УДИ (ультра добуш изилдее) аркылуу кеземел астында бейректе^
кистага пункциондук склерозирования жасоо---------------------------- 9000
TVT-O ду кармай албай калган учурда слингдик операцияларды жасоо
(чыгымдалуучу материалдын баасын кошпогондо)--------------------- 25000
Урук
безин
протездее
(чыгымдалуучу
материалдын
баасын
кошпогондо)------------------------------------------------------------------- 15000
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ХИРУРГИЯЛЫК Б0ЛУМ
ЧУРКУ
Киндик чуркусун операциялып даарылоо-------------------------------- 25000
Курсак чуркусунун ак тигиштен еткен учурунда чуркуну кесип алуу
операциясы-------------------------------------------------------------------- 25000
Чуркай-сан чуркусун операциялап даарылоо----------------- -----------20000
Калта чуркусун операциялап даарылоо------------------------ ---------- 25000
Киндик чуркусун рецидивдештирип даарылоо---------------- ---------- 30000
Курсак
чуркусунун
ак
тигиштен
еткен
учурунда
чуркуну
рецидивдештирип даарылоо------------------------------------- ---------- 30000
Чуркай-сан чуркусун рецидивдештирип даарылоо----------- -----------25000
Чуркунун кыпчылуусу (ичегени резекциялабай)------------- ---------- 30000
Ущемленные грыжи (ичегени резекциялап, 7 к/д)----------- ---------- 50000
Операциядан кийинки кичи жана орто чурку учурунда операция
жасоо (татаал тYPY)------------------------------------------------ -----------35000
Операциядан кийинки чон чурку учурунда операция жасоо- ----------40000
Эндопротездин (сетка) баасы чуркуну
кезде индивидуалдуу турде аныкталат

операциялап

даарылоо

БООР Ж АН А 0Т Ч Ы ГАРУУ Ж О ЛДО РУН УН О О РУЛАРЫ
Абдоминалдык пластика------------------------------------------ -----------32000
Спленэктомия------------------------------------------------------- ------------ 31000
Торакотомия-------------------------------------------------------- ---------- 27000
Холецистэктомия--------------------------------------------------- ---------- 30000
Холецистэктомия (техникалык жактан татаал)--------------- -----------35000
0т баштыгынын же ет TYTYГYHYH анастомозун коюу---------- ------------ 33500
Ичеги илмектеги анастомоз менен холецистоюноанастомозун коюу-- 35000
Гепатостомия-------------------------------------------------------------------- 17000
Холедохолитотомия------------------------------------------------ ---------- 28000
Боордун белYкчесYн (белYкчелерYн) резекциялоо---------------------- 60000
Боордогу шишикти энуклеация кылуу------------------------------------- 63000
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ИЧЕГИ КАРЫН ЖОЛДОРУНУН ООРУЛАРЫ
Ашказанды резекциялоо----------------------------------------------------- 42000
Ашказанды проксималдуу субтоталдуу резекциялоо------------------- 56000
Ашказанды проксималдуу субтоталдуу айкалыштырылган турде
резекциялоо ------------------------------------------------------------------ 63000
Операцияланган ашказанды резекциялоо--------------------------------63000
Пилоропластика---------------------------------------------------------------32000
Ашказан же он эки эли ичеги жарасын тигуу---------------------------- 40000
Ичке ичегинин кемтигин т и гу у --------------------------------------------- 23000
Гастрэктомия ------------------------------------------------------------------70000
Гастроэнтеростомия---------------------------------------------------------- 45000
Гастростомия ------------------------------------------------------------------18500
Аппендэктомия----------------------------------------------------------------15000
Жабышып калуудан еткербестук пайда болгон учурда биригип
бутушун ажыратуу------------------------------------------------------------ 35000
Жабышып калуудан еткербестук пайда болгон учурда биригип
бутушун ажыратуу (техникалык жактан татаал)------------------------ 45000

КАЛКАН БЕЗИНИН ООРУЛАРЫ
Гемитиреоидэктомия--------------------------------------------------------- 30000
Тиреоидэктомия---------------------------------------------------------------35000
Калкан безин субтоталдуу турде резекциялоо-------------------------- 30000
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ОПЕРАЦИЯЛЫК КИЙЛИГИШYYЛeРДYН
БАШКА ТYРЛeРY
Кирич артындагы кобул жакы шишикти кесип алып салуу------------- 42000
Кирич артындагы кобул жакы шишикти айкалыштырылган турде
кесип алып са л у у ------------------------------------------------------------- 63000
Жумшак ткандардагы жакы шишикти кесип алып салуу----------------- 7000
Перитонеалдуу дренаж-------------------------------------------------------10500
Гемарроидэктомия------------------------------------------------------------ 30000
Параректалдуу кулгунаны кесип алуу (дермоиддик киста)------------20000
Колостома коюу менен гемиколэктомия---------------------------------- 45000
Жоон ичегиге анастомоз коюу менен гемиколэктомия------------------ 50000
Эмчек безин резекциялоо (гинекомастия)------------------------------- 15000
Лапаротомдук
жол
менен
жетуу
аркылуу
бир
тараптуу
адреналэктомия--------------------------------------------------------------- 35000

ДАРЫГЕРЛЕРДИН ОБХОДУ, ПАЛАТАЛАР
Стационардын палатасында 3 кунден кеп меенетке жайгаштыруу (ар
бир 1 сутка)-------------------------------------------------------------------- 4500
Индивидуалдуу медайымдык пост, 1 суткасына-------------------------

1500

0те шашылыш операция (cito боюнча)------------------------------------- +15%
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НЕОМЕД
!-mail:neomed@neomed.kg, www.neomed.kg

90 60 90
0555 90 60 90, 0772 90 60 90
тел./факс: +996 312

