Санаторії «АЛМАЗ» та «КРИСТАЛЛ»

Бронювання номерів та консультації
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Мобільні телефони - +38 (096) 28 96 332, +38 (099) 789 10 03, +38 (063) 17 40 809
Телефон/факс: +38 (032) 47 67 222, електронна пошта - info@truskavets.travel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Детальніше про санаторій на сайті - http://truskavets.travel/ua/sanatorii-krystal.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Медичний пакет «ЛІКУВАЛЬНИЙ»
Процедури призначає лікар згідно показань.
Бальнеотерапія, в т.ч.
1

Вихрова ванна на ноги

2

Вихрова мінеральна ванна на ноги

3

Вихрова ванна на руки

4

Вуглекисла ванна

5

Мінеральна валеріанова ванна

6

Мінеральна перлинна ванна

7

Мінеральна розмаринова ванна

8

Мінеральна хвойна ванна

9

Мінеральна ванна

10

Перлинна ванна

11

Розмаринова ванна

12

Підводний душ-масаж (тривалістю 20 хвилин)

13

Підводний душ-масаж (тривалістю 15 хвилин)

14

Хвойна ванна

15

Скипідарна ванна

16

Сірководнева ванна

17

Сірководнево-мінеральна ванна

18

Гінекологічне зрошення

19

Душ Шарко

20

Висхідний душ

21

Кишкове промивання, в т.ч. очисна клізма

22

Кишкове промивання з ромашкою

23

Очисна клізма

24

Циркулярний душ

25

Мікроклізма з ромашки

26

Мікроклізма мазева (жирова)

27

Мікроклізма содова

28

Мікроклізма з аеколом

29

Мікроклізма з вазеліновою олією

30

Мікроклізма з коларголом 0,5%

31

Мікроклізма з рослинною олією

32

Мікроклізма жирова з фурациліновою маззю

33

Мікроклізма жирова з маззю Олександрова

34

Мікроклізма з препаратом хворого
Лікування теплом і холодом, в т.ч.

35

Озокерит при парадонтозі з Аеколом

36

Озокерит при парадонтозі масляний з вітаміном Е

37

Озокерит при парадонтозі з олією обліпихи

38

Озокеритові аплікації

39

Озокеритові аплікації дитячі

40

Озокерит при парадонтозі
Грязелікування, в т.ч.
Фізіотерапія, в т.ч.

41

Електрофорез (ЛОР)

42

Ампліпульстерапія

43

Ароматерапія

44

ДарсонвалІзація

45

Діадинамотерапія

46

ДМХ (Радармет, ромашка )

47

Електросон

48

Електрофорез

49

Фонофорез

50

Ендотон

51

Інгаляція на "Парі"

52

Інгаляція на "Парі" з вібромасажем

53

Інгаляція на "Парі" протизапальна

54

Інгаляція на "Парі" трав"яна горла

55

Інгаляція на "Парі" трав"яна носа

56

Інгаляція на "Парі" вітамінна

57

Інгаляція бронхолітична

58

Інгаляція трав"яна горла

59

Інгаляція трав"яна носа

60

Інгаляція вітамінна

61

Індуктотермія

62

КВЧ

63

КВЧ ректальне

64

Пневмовібротерапія

65

Лазер - ЛОР

66

Лазер гінекологічний

67

Лазер надвенний

68

Лазер проктологічний

69

Лазер скануючий

70

Лазер урологічний

71

Лазеротерапія

72

Магнітотерапія

73

Магнітотерапія гомілок

74

Магнітотерапія вагінально

75

Тонізуючий коктейль

76

Кварц

77

Тубус-кварц

78

УВЧ

79

Ультразвукова терапія

80

Ультразвук - ректально

81

Фітокиснева пінка

82

Киснева пінка

83

Фітококтейлі

84

СМХ(Луч-2)

85

Луч - ректально

86

Спелеокамера

87

Спелеотерапія

88

Синглетно-киснева терапія

89

Вакуумтерапія

90

Магніто-лазеротерапія зеленим спектром
масаж лікувальний, в т.ч.

91

Лікувальна фізкультура (30 хв.)

92

внурішньовенні ін"єкції з препаратом хворого

93

внутрішньом"язеві ін"єкції або підшкірні з препаратом хворого

94

забір крові з вени

95

забір крові з пальця

96

Забір сечі на бак. посів
Діагностичні послуги
Консультативні послуги
Кабінет отоларинголога

97

Зупинка носової кровотечі
Кабінет офтальмолога

98

Промивання порожнин кон'юктиви

99

Тонометрія

100

Ін'єкції з ліками хворого

101

Визначення поля зору

102

Дивергентна дезакомодація А.Р. Дашевського
Кабінет хірурга

103

Наклейка

104

Пов'язка на рану

105

Гіпс на руку

106

Гіпс на ногу

107

Вскриття фурункула

108

Туга пов'язка

109

Консультація психотерапевта

110

Консультативний прийом (30 хв.)

111

Первинне інтерв'ю (60 хв.)

112

Лікування у психотерапевта індивідуальне

113

Гіпносугестія (30 хв.)

114

Аналітична психотерапія (роджеріанська, гештальт) (60 хв.)

115

Лікування у психотерапевта групове

116

Аутогенне тренуванння (30 хв.)

117

Гіпносугестія (60 хв.)

118

Групова психотерапія (аналітична, роджеріанська, гештальт, психодрама) (90 хв.)

119

Цистоскопія

120

Інстиляція сечового міхура з препаратом хворого

121

Інстиляція сечового міхура розчином протарголу 2%

122

Інстиляція сечового міхура з аеколом

123

Інстиляція сечового міхура розчином коларголу 2%

124

Інстиляція сечового міхура з синтоміциновою емульсією

125

Інстиляція сечового міхура з димексидом

126

Змазування уретри (метиленовий синій)

127

Змазування уретри (нітрат срібла)

128

Інстиляція уретри з препаратом хворого

129

Інстиляція уретри з аеколом

130

Інстиляція уретри з димексидом

131

Інстиляція уретри з коларголом 2%
Консультації лікарів

132

Консультація терапевта

133

Консультація уролога

134

Консультація дерматовенеролога

135

Консультація ендокринолога

136

Консультація невропатолога

137

Консультація гінеколога

138

Консультація вузьких спеціалістів з виїздом

139

Консультація хірурга

140

Консультація отоларинголога

141

Консультація офтальмолога

142

Консультація терапевта підліткового

143

Консультація пульмонолога

144

Консультація інфекціоніста

145

Консультація рефлексотерапевта

146

Консультація фізіотерапевта

147

Консультація отоларинголога дитячого

148

Консультація стоматолога-терапевта
Рентгенологічні та радіологічні послуги, в т.ч.
Рентген обстеження, в т.ч.

150

внутрішньовенна урограма

151

дуоденографія

152

рентгенографія кісток і суглобів

153

оглядова урограма

154

рентгенографія грудної клітки

155

рентгенографія хребта в 2-х проекц.

156

рентгенографія черепа в 2-х проекц.

157

рентгеноскоп.шлунково-кишк.тракту

158

рентгеноскопія грудної клітки

159

рентгеноскопія і графія кишківника

160

рентгеноскопія стравоходу
послуги функціональної діагностики, в т.ч.

161

ЕКГ з виїздом

162

ЕКГ з виїздом розширене (з відведенням по НЕБУ)

163

ЕКГ розширене (з відведенням по НЕБУ)

164

Електрокардіограмма
УЗД, в т.ч.

165

УЗД нирки і наднирники

165

УЗД нирок

165

УЗД однієї нирки

165

УЗД печінки і жовчного міхура

165

УЗД підшлункової залози

165

УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі

165

УЗД сечового міхура і предміхурової залози

165

УЗД селезінки
ендоскопічні послуги, в т.ч.

166

Фіброгастроскопія

167

Езофагогастродуоденоскопія

168

Ректороманоскопія
Послуги клініко-діагностичної лабораторії, в т.ч.
дослідження біохімічної лабораторії на апараті ФЕК, в т.ч.

169

аланінамінотрансфераза

170

аспартатамінотрансфераза

171

амілаза крові

172

амілаза сечі

173

ацетон сечі

174

білірубін загальний

175

білірубін прямий

176

білкові фракції

177

В-ліпопротеїни крові

178

глюкемічний профіль

179

глюкоза крові

180

глюкоза сечі

181

лужна фосфатаза

182

магній крові

183

проба Реберга - Тареєва

184

протромбін крові

185

тімолова проба

186

тригліцериди

187

цукрова крива
дослідження біохімічної лабораторії на аналізаторі "POINT", в т.ч.

188

α-ліпопротеїдний холестерин крові

189

визначення альбумінів в сирватці крові

190

глюкоза крові

191

загальний білок крові

192

кальций крові

193

кальций сечі

194

креатинін крові

195

креатинін сечі

196

лужна фосфотаза

197

магній крові

198

магній сечі

199

сечова кислота крові

200

сечова кислота сечі

201

сечовина крові

202

тригліцериди

203

фосфор крові

204

фосфор сечі

205

холестерин крові
дослідження біохімічної лабораторії на аналізаторі "Гумолайзер", в т.ч.

206

визначення альбумінів в сирватці крові

207

ГГТП

208

загальний білок крові

209

калій крові

210

кальцій крові

211

кальцій сечі

212

креатинін крові

213

креатинін сечі

214

лужна фосфатаза

215

магній крові

216

магній сечі

217

натрій крові

218

сечова кислота крові

219

сечова кислота сечі

220

сечовина крові

221

сирваткове залізо

222

тригліцериди

223

фосфор крові

224

фосфор сечі

225

холестерин крові

226

глікозильований гемоглобін
Клінічні аналізи, в т.ч.

227

аналіз виділень

228

білірубін сечі

229

виявлення глюкози

230

гемоглобін крові

231

гінекологічний мазок

232

глюкоза сечі

233

добова протеїнурія

234

еритроцити крові

235

жовч 3-х моментна

236

жовч 5-и моментна

237

загальний аналіз крові

238

загальний аналіз сечі

239

згортання крові

240

кал на найпростіші

241

кал на приховану кров

242

кал на яйця глистів

243

коагулограма

244

копрограма

245

кров на малярію

246

лейкограма

247

лейкоцити крові

248

проба по Зимницькому

249

проба по Нечипоренко

250

ретикулоцити крові

251

РН-метрія шлункового вмісту

252

РН-сечі

253

секрет простати

254

спермограмма

255

тривалість кровотечі

256

тромбоцити крові

257

час кровотечі

258

ШОЕ

259

дуоденальне зондування

260

РН метрія

261

виклик до ліжкового хворого

262

дуоденальне зондування багатомоментним методом
Визначення імуноглобулінів, в т.ч.

263

визначення Т-активний лімфоцитів
Латекс-тест: визначення антистрептолізину "О", в т. ч.:

264

якісний аналіз

265

кількісний аналіз (200 АСЛО)

266

кількісний аналіз (400 АСЛО)

267

кількісний аналіз (600 АСЛО)

268

кількісний аналіз (800 АСЛО)

269

кількісний аналіз (1000 АСЛО)
Латекс-тест: визначення С-реактивного білка, в т. ч.:

270

якісний аналіз

271

кількісний аналіз (12 мг/л)

272

кількісний аналіз (24 мг/л)

273

кількісний аналіз (48 мг/л)

274

кількісний аналіз (96 мг/л)

275

кількісний аналіз (192 мг/л)
Реакція спонтанного резеткоутворювання, в т.ч.

276

визначення лейкоцитів
Латекс-тест на ревматоїдний фактор, в т.ч.

277

якісний аналіз

278

кількісний аналіз (24 МЕ/мл)

279

кількісний аналіз (48 МЕ/мл)

280

кількісний аналіз (96 МЕ/мл)

281

кількісний аналіз (192МЕ/мл)

282

кількісний аналіз (384 МЕ/мл)
послуги бактеріологічної лабораторії, в т.ч.

283

Аналіз калу на дисбактеріоз+антибіотикограма

284

Дослідження випорожнень на дизентерію та тифопаратифозну групу

285

Дослідження різних виділень (мазки зів, ніс, секрет простати, виділення жіночих
статевих органів, гній, мокрота, вміст пустул)

286

Кров на гемокультуру

287

Кров на стерильність

288

Посів жовчі

289

Посів на дифтерію

290

Посів сечі на бактерії і чутливість до антибіотиків
Стоматологічні послуги, в т.ч.

291

Огляд хворого
Анестезія, в т.ч.

292

провідникова
Лікування карієсу (хімічне твердіння), в т.ч.

293

Лікування карієсу силідонт, силіцин цементом

294

Накладання миш'якової пасти або парапасти

295

Лікувальна прокладка
Лікування пульпіту і періодонтиту, в т.ч.

296

зняття пломби

297

зняття коронки

298

екстерпація пульпи і медикаментозна обробка 1 каналу

299

медикаментозна обробка 1 каналу
пломбування 1 каналу, в т.ч.

300

форедент

301

розпломбування 1 каналу

302

накладання тимчасової пломби
Послуги кабінету проктолога, в т.ч.
первинний прийом проктолога, в т.ч.

303

визначення тактики обстеження, пальцеве обстеження, без ректороманоскопії

визначення тактики обстеження, пальцеве обстеження, ректороманоскопія з
304 використанням гелю Нефлуан, з рекомендаціями по санатрно-курортному лікуванню,в
т.ч. очисна клізма

Бронювання номерів та консультації
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Мобільні телефони - +38 (096) 28 96 332, +38 (099) 789 10 03, +38 (063) 17 40 809
Телефон/факс: +38 (032) 47 67 222, електронна пошта - info@truskavets.travel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Детальніше про санаторій на сайті - http://truskavets.travel/ua/sanatorii-krystal.html

