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Урматтуу кардарлар!
Операциялык
дарылоонун
кырдаалдын
өзгөчөлүгүн

баасы

ар

бир

эске
албастан
көрсөтүлгөн. Медициналык көрсөтүүлөр боюнча
операциянын көлөмү кеңейтилиши мүмкүн, буга
байланыштуу операциялык дарылоонун акыркы
баасы
Прайс
листте
көрсөтүлгөн
баадан
айырмаланышы мүмкүн.
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НЕСТЕНДИРҮҮ ЖАНА ЖАНДАНДЫРУУ
БӨЛҮМҮ
Узартылган ӨЖВ(өпкөнү жасалма вентиляциялоо) (12 саат),
патологиялык жоготууларды толуктоо, айланып жаткан кандын
көлөмүн тууралоо (1 койка-күн) ------------------------------------------ 13000
ӨЖВны(өпкөнү жасалма вентиляциялоо) талап кылуучу, өтө оор
жаракаттык
кийлигишүүлөрдүн,
айкаштырылган
органдык
патологиясы, оордук жүктөлгөн баштапкы абалы, төрөттөн кийинки
мөөнөтү (1 койка-күн) ---------------------------------------------------- 14500
Экинчи даражадагы органдардын жабыркашы, кошумча оорулар
жана коштоочу патология, айланып жаткан кандын белоктук
алмашуусун жана көлөмүн тууралоо (1 койка-күн) -------------------- 17500
Полиоргандык
жетишсиздик,
өтө
маанилүү
функияларды
алмаштыруу менен болгон шок (1 койка-күн) --------------------------- 23000
Эпидуралдык катетер орнотуу ---------------------------------------------- 1000
Борбордук венаны катетеризациялоо (бир жолку наборду колдонуу
менен)--------------------------------------------------------------------------- 900
Узартылган эпидуралдык оорутпоо кызматы боюнча тейлөөлөрдүн
топтому ---------------------------------------------------- --------------------- 1000
Нестендирүү жардамы (жалпы нестендирүү) биринчи саат -------------- 5000
Нестендирүү жардамы (дары-дармек колдонуу менен салабаттуулук)
бир саат ----------------------------------------------------- ------------------- 3500
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ГИНЕКОЛОГИЯЛЫК БӨЛҮМ
Энелик бездеги кистаны алып салуу -------------------------------------- 33000
Энелик безди шынаалап резекциялоо ------------------------------------ 34000
Курсак гистерэктомиясы кыпчыкейсиз (2-3 к/д) ------------------------- 37000
Курсак гистерэктомиясы кыпчыкейи менен (2-3 к/д) ------------------- 40000
Курсак гистерэктомиясы (Жабышып калуу процессине жана (же)
анатомиянын өзгөчөлүгүнө байланыштуу техникалык кыйынчылыктар
менен операция аткаруу) --------------------------------------------------- 54000
Кын гистерэктомиясы (Мейо) ---------------------------------------------- 47000
Жатынды экстирпациялоо кыпчыкейсиз

-------------------------------- 42000

Жатынды экстирпациялоо кыпчыкейи менен ----------------------------- 47000
Жатынды экстирпациялоо кыпчыкейи менен, кеңейтилген. Ич майды
субтоталдык резекциялоо--------------------------------------------------- 55000
Консервативдүү
миомэктомия
(миоматозных
түйүндөрдүү
энуклеациялоо) -------------------------------------------------------------- 38000
Сальпинго-оофорэктомия бир жактуу ------------------------------------- 32000
Эндометрияны даана аныктап, тазалуу (нестендирүү жок) -------------- 6000
Эндометрияны даана аныктап, тазалуу (нестендирүү менен) ----------- 9500
Кын жана жатындын керегелерин ылдый түшүрүү боюнча операция-- 45000
Жатын мойнунун мултугун экстирпация кылуу -------------------------- 44000
Жатын моюнчасын ампутация кылуу--------------------------------------- 27000
Кичине жыныс бырыштарын резекциялоо--------------------------------- 22000
Аялдарды стерилдештирүү

------------------------------------------------ 32000

Жатын түтүгүнө пластика жасоо-------------------------------------------- 44000
Сальпингэктомия(Түтүктүк бойго бүтүү учурунда тубэктомия жасоо)-- 33000
Жатын түтүгүнүн уруктуу жумурткасын кесип алып салуу ------------- 35000
Биригип жабышып калган жерлерди кесүү, серозоцелени жаруу жана
бошотуу----------------------------------------------------------------------- 36000
Тукумсуздук боюнча операции -------------------------------------------- 36000
Чыңалуу учурунда заараны кармай албай калууну хирургиялык
айыктыруу-------------------------------------------------------------------- 42000
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УРОЛОГИЯЛЫК БӨЛҮМ
Ретрогралдык пиелография (контрастынын акысын кошпогондо) ----- 4000
Цистоскопия ------------------------------------------------------------------ 4000
Троакардык цистостомиясы------------------------------------------------ 9000
Табарсыктан биопсия алуу-------------------------------------------------- 4500
Пиелолитотомия (бөйрөктү жана анын күлтүгүн кесүү)--------- ------- 47000
Нефролитотомия (бөйрөктүн кесилген жеринен таш алуу)-------------47000
Уретеролитотомия (заара каналынан ташты алуу)---------------------- 40000
Эктопия учурунда урук безин калтага жылдыруу----------------------- 17000
Урук безинин кабыгына пластика жасоо (Винкельман операциясы)-- 17000
Урук безинин кабыгын кесип алуу (Бергман операциясы)------------- 17000
Сүннөткө отургузуу 3 жашка чейин (нестендирүү жок)----------- ------ 2500
Сүннөткө отургузуу 3 жаштан жогору (нестендирүү жок)--------------- 4000
Орхиэктомия (урук безин кесип алып салуу)---------------------------- 22000
Урук безинин кошумчасын кесип алып салуу---------------------------- 25000
Урук безинин кошумчасындагы кистаны кесип алуу-------------------- 25000
Вазорезекция (2х-эки жактуу)--------------------------------------------- 12000
Тери аркылуу пункциондук нефростомия (топтомдун баасын
кошпогондо)----------------------------------------------------------------- 10000
Табарсыктагы таштарды алып салуу-------------------------------------- 25500
Табарсыктын тешиктерин жабуу------------------------------------------ 25000
Жыныс мүчөсүнө реконструктивдүү операция жасоо------------------- 35000
Парауретралдык кистаны кесип алуу------------------------------------- 15000
Уретранын полиптерин кесип алуу---------------------------------------- 10000
Бөйрөктөгү кистаны люмботомикалык жол менен жетүү аркылуу
кесип алуу------------------------------------------------------------------- 42000
Меатотомия----------------------------------------------------- -------------- 4000
Урук безинин көк тамырын таңуу жана тосуу (Варикоцеле)----------- 25000
УДИ (ультра добуш изилдөө) аркылуу көзөмөл астында бөйрөктөгү
кистага пункциондук склерозирования жасоо---------------------------- 9000
TVT-O ду кармай албай калган учурда слингдик операцияларды жасоо
(чыгымдалуучу материалдын баасын кошпогондо) ---------------------32000
Урук безин протездөө (чыгымдалуучу материалдын баасын
кошпогондо)----------------------------------------------------------------- 15000
Аденомэктомия---------------------------------------- ---------------------- 55000
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ХИРУРГИЯЛЫК БӨЛҮМ
ЧУРКУ
Киндик чуркусун операциялып даарылоо-------------------------------- 32000
Курсак чуркусунун ак тигиштен өткөн учурунда чуркуну кесип алуу
операциясы------------------------------------------------------------------ 32000
Чуркай-сан чуркусун операциялап даарылоо----------------------------33000
Калта чуркусун операциялап даарылоо---------------------------------- 35000
Киндик чуркусун рецидивдештирип даарылоо-------------------------- 37000
Курсак
чуркусунун
ак
тигиштен
өткөн
учурунда
чуркуну
рецидивдештирип даарылоо----------------------------------------------- 37000
Чуркай-сан чуркусун рецидивдештирип даарылоо---------------------- 35000
Чуркунун кыпчылуусу (ичегени резекциялабай)------------------------ 40000
Ущемленные грыжи (ичегени резекциялап, 7 к/д)---------------------- 60000
Операциядан кийинки кичи жана орто чурку учурунда операция
жасоо (татаал түрү)--------------------------------------------------------- 42000
Операциядан кийинки чоң чурку учурунда операция жасоо----------- 47000
Эндопротездин (сетка) баасы чуркуну
кезде индивидуалдуу түрдө аныкталат

операциялап

даарылоо

БООР ЖАНА ӨТ ЧЫГАРУУ ЖОЛДОРУНУН ООРУЛАРЫ
Абдоминалдык пластика----------------------------------------------------40000
Спленэктомия----------------------------------------------------------------40000
Холецистэктомия------------------------------------------------------------ 37000
Холецистэктомия (техникалык жактан татаал) --------------------------40000
Өт баштыгынын же өт түтүгүнүн анастомозун коюу---------------------40500
Ичеги илмектеги анастомоз менен холецистоюноанастомозун коюу-- 40000
Гепатостомия---------------------------------------------------------------- 24000
Холедохолитотомия--------------------------------------------------------- 35000
Боордун бөлүкчөсүн (бөлүкчөлөрүн) резекциялоо---------------------- 60000
Боордогу шишикти энуклеация кылуу------------------------------------ 63000
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ИЧЕГИ КАРЫН ЖОЛДОРУНУН ООРУЛАРЫ
Ашказанды резекциялоо (Бильрот-I)------------------------------ ------- 50000
Ашказанды резекциялоо (Бильрот-II)------------------- ----------------- 65000
Операцияланган ашказанды резекциялоо ------------------------------- 70000
Пилоропластика ------------------------------------------------------------- 40000
Ашказан же он эки эли ичеги жарасын тигүү---------------------------- 47000
Ичке ичегинин кемтигин тигүү -------------------------------------------- 30000
Гастрэктомия ---------------------------------------------------------------- 80000
Гастроэнтеростомия --------------------------------------------------------- 55000
Гастростомия ---------------------------------------------------------------- 25500
Аппендэктомия -------------------------------------------------------------- 25000
Жабышып калуудан өткөрбөстүк пайда болгон учурда биригип
бүтүшүн ажыратуу---------------------------------------------------------- 42000
Жабышып калуудан өткөрбөстүк пайда болгон учурда биригип
бүтүшүн ажыратуу (техникалык жактан татаал) ------------------------ 55000

КАЛКАН БЕЗИНИН ООРУЛАРЫ
Гемитиреоидэктомия -------------------------------------------------------- 37000
Тиреоидэктомия ------------------------------------------------------------- 42000
Калкан безин субтоталдуу түрдө резекциялоо -------------------------- 37000
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ОПЕРАЦИЯЛЫК КИЙЛИГИШҮҮЛӨРДҮН
БАШКА ТҮРЛӨРҮ
Кирич артындагы кобул жаңы шишикти кесип алып салуу-------------50000
Перитонеалдуу дренаж----------------------------------------------------- 10500
Гемарроидэктомия ----------------------------------------------------------40000
Параректалдуу кулгунаны кесип алуу (дермоиддик киста) ------------32000
Колостома коюу менен гемиколэктомия ------------------------------- -- 60000
Жоон ичегиге анастомоз коюу менен гемиколэктомия--------------- -- 70000
Эмчек безин резекциялоо (гинекомастия) ------------------------------- 22000
Лапаротомдук
жол
менен
жетүү
аркылуу
бир
тараптуу
адреналэктомия------------------------------------------------------------- 42000

ДАРЫГЕРЛЕРДИН ОБХОДУ, ПАЛАТАЛАР
Стационардын палатасында 3 күндөн көп мөөнөткө жайгаштыруу (ар
бир 1 сутка) ------------------------------------------------------------------ 5000
Индивидуалдуу медайымдык пост, 1 суткасына ------------------------- 2000
Өтө шашылыш операция (cito боюнча)----------------------------------- +15%
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