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ЦЕНОРАЗПИС НА БОЛНИЦАТА ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
Влиза в сила от 01.08.2022 година
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНИ АМБУЛАТОРНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

Първичен гинекологичен преглед
Контролен гинекологичен преглед / до 10 дни от първичния, извън полагащите се
по КП /
Ултразвуков преглед / видеозон /
Ултразвуков преглед / видеозон / при многоплодна бременност
Фетална морфология 12 г.с.
Фетална морфология /20-21 г.с./ при едноплодна бременност
Фетална морфология /20-21 г.с./ при двуплодна /триплодна/ бременност
Фетална ехокардиография 20-24 г.с. при едноплодна бременност
Фетална ехокардиография 20-24 г.с. при двуплодна бременност
Доплерово ултразвуково изследване на бременността
Първичен клиничен преглед и ехография на млечни жлези
Контролен мамологичен преглед / до 30 дни от първичния, извън полагащите се по
КП /
NST

40,00 лв.
30,00 лв.
60,00 лв.
70,00 лв.
120,00 лв.
120,00 лв.
140,00 лв.
100,00 лв.
110,00 лв.
100,00 лв.
60,00 лв.
30,00 лв.
25,00 лв.

ВИСОКО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНИ АМБУЛАТОРНИ МЕДИЦИНСКИ

Тънкоиглена аспирационна биопсия
Пункция на киста на гърда (с цитологично изследване)
Колпоскопия
Електрокоагулация на маточната шийка
Поставяне на вътрематочна спирала с последващ ултразвуков контрол
Сваляне на вътрематочна спирала
Пункция на яйчникова киста под ултразвуков контрол
Насочена биопсия на маточна шийка под колпоскопски контрол
Еднократна инфузия на лекарствено вещество
Повторна инфузия на лекарствено вешество
Мускулна/подкожна апликация на лекарствено вещество
Диагностична цистоскопия
Катетаризация на един уретер
Катетаризация на два уретера
Амниоцентеза
Плацентоцентеза
Ембриоредукция с калиев хлорид до 12 г.с.
Хориална биопсия

15,00 лв.
25,00 лв.
60,00 лв.
60,00 лв.
60,00 лв.
50,00 лв.
250,00 лв.
100,00 лв.
30,00 лв.
20,00 лв.
10,00 лв.
100,00 лв.
140,00 лв.
280,00 лв.
200,00 лв.
200,00 лв.
350,00 лв.
350,00 лв

ВИСОКО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АМБУЛАТОРНИ НЕОНАТОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

Слухов скрининг на новородени
Определяне на кръвна група и RH фактор на новородени
Безкръвно измерване на билирубин
Слухов скрининг на новородени, определяне на кръвна група и RH
фактор,безкръвно измерване на билирубин, индивидуална беседа с родилката по
въпроси, свързани с отглеждането на детето след изписването

50,00 лв.
30,00 лв.
30,00 лв.
120,00 лв.

„АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (ЗА ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕНИ ЖЕНИ; ПАЦИЕНТКИ ОТ ДЪРЖАВИ
ИЗВЪН ЕС, ЗА КОИТО РБ НЯМА СПОГОДБА ЗА ЗДРАВНА ВЗАИМОПОМОЩ; ПАЦИЕНТКИ СЪС
СТАТУТ НА ВРЕМЕННО ИЛИ ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ В РБ, НЕ ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА
ЗЗО; ДРУГИ ПАЦИЕНТКИ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗЗО)“
Стр. 1

Раждане (нормално)
Раждане (цезарово сечение)
Стационарни грижи при бременност с повишен риск
Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания - от 14 до
26 г.с.
Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания - до 13 г.с.
вкл.
Оперативни процедури за задържане на бременност
Интензивно лечение интра и постпартални усложнения довели до шок с
приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирване
Системна радикална ексцизия на лимфни възли /тазови и/или параортални и/или
ингвинални/ като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално
отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация
Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения довели до шок
Радикално отстраняване на женски полови органи
Нерадикално отстраняване на матката
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни
изменения на женските полови органи
Корекции на тазова /перинеалната/ ст атика и/или незадържане на урина при
жената
Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
Диагностика и процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и
анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни
изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
Болничен престой - за един ден престой
Болничен престой в ОАИЛ - за един ден престой
Марсупиелизация или екстирпация на бартолинова жлеза
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M
0-1
Оперативни интервенции върху гърдата с локална ексцизия и биопсия
Щанцова биопсия
Оперативна интервенция върху гърда /ексцизионна биопсия/ с интубационна
анестизия

1 200,00 лв
1 200,00 лв
1 000,00 лв
500,00 лв
400,00 лв
370,00 лв
10 000,00 лв
3 000,00 лв
2 200,00 лв
2 000,00 лв
1 500,00 лв
1 500,00 лв
1 500,00 лв
950,00 лв
700,00 лв
600,00 лв
135.00 лв.
150,00 лв
450,00 лв
2 210,00 лв
600,00 лв
650,00 лв
800,00 лв

ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ - „НЕОНАТОЛОГИЯ“

400.00 лв. (до 5 дни).
За всеки следващ ден
по 50.00 лв.;

Грижи за здраво новородено дете
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на
тежест

1200.00 лв. (до 15 дни).
За всеки следващ ден
по 100.00 лв.

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на
тежест

1700.00 лв. (до 7 дни).
За всеки следващ ден
по 100.00 лв.

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен
на тежест

1400.00 лв. (до 5 дни).
За всеки следващ ден
по 100.00 лв.

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен
на тежест

1800.00 до 7 дни. За
всеки следващ ден по
120.00 лв.

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

4800,00 лв. (до 15 дни).
За всеки следващ ден
по 200.00 лв.

Стр. 2

Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии

1800.00 лв. (до 10 дни).
За всеки следващ ден
по 100.00 лв.

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност,
първа степен на тежест

2700.00 лв. (до 10 дни).
За всеки следващ ден
по 200.00 лв.

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност,
втора степен на тежест

4600.00 лв. (до 10 дни).
За всеки следващ ден
по 200.00 лв.

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на
сърфактант

4800.00 лв. (до 10 дни).
За всеки следващ ден
по 200.00 лв.

Диагностика и интензиво лечение на новородени с многократно приложение на
сърфактант

8500.00 лв. (до 10 дни).
За всеки следващ ден
по 200.00 лв.

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

1100.00 лв. (до 5 дни).
За всеки следващ ден
по 50.00 лв.

Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст

850.00 лв. (до 5 дни).
За всеки следващ ден
по 50.00 лв.

Допълнителен престой на бебета в Неонатологично отделение по желание на
родителите

40.00 лв. на ден

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Избор на екип за раждане
Раждане в самостоятелна VIP зала
Раждане в присъствието на мъжа
Раждане във вода
Обезболяване при раждане
Цезарово сечение по желание /не се финансира по клинична пътека/
Индивидуален акушерски пост
Избор на екип за голяма гинекологична операция /хистеректомия/
Избор на екип за малка коремна операция
Избор на екип за урогинекологична операция
Избор на екип за лапароскопска хистеректомия
Избор на екип за конизация
Доплащане за ендоскопска операция
Избор на екип за вагинална пластика
Избор на екип за онкологични операции:
- за радикална хистеректомия
- за циторедуктивна операция при овариален карцином
- за екзентерация
Избор на екип за хистероскопия, хистерорезекция
Избор на екип за манипулация в Дневен стационар
Операция по повод периуретрална киста
Операция по повод склероза на шийката на пикочния мехур при жени и мъже (+ 3
бр. леглодни)

Стр. 3

900,00 лв
200,00 лв
200,00 лв
500,00 лв
250,00 лв
2 000,00 лв
300,00 лв
900,00 лв
700,00 лв
800,00 лв
900,00 лв
400,00 лв
900,00 лв
500,00 лв
900,00 лв

400,00 лв
200,00 лв
400,00 лв
700,00 лв

Операция при стриктура на уретера - трансуретрално (+ 3 бр. леглодни)
Операция по повод полип на уретрата
Андрологична операция
Урологичен преглед
Ехография на отделителна система
Урофлометрия
Избор на екип за голяма мамологична операция (без реконструкция)
Избор на екип за малка мамологична операция
Избор на екип за реконструкция на млечна жлеза или поставяне на имплант
Престой в самостоятелна стая с едно легло /за един леглоден/
Престой в самостоятелна стая с две легла /за един леглоден/
Престой в самостоятелна стая с едно легло при ОПБ /за един леглоден/
Престой в самостоятелен апартамент /за един леглоден/
Потребителска такса /за един леглоден/
Аборт по желание
Престой на придружител – за един ден престой

700,00 лв
200,00 лв
650,00 лв
60,00 лв
50,00 лв
30,00 лв
650,00 лв
350,00 лв
900,00 лв
80,00 лв
50,00 лв
70,00 лв
170,00 лв
5,80 лв
400,00 лв
60,00 лв

Допълнителен помощен персонал (акушерска грижа) – за един час дневна смяна

10,00 лв

Допълнителен помощен персонал (акушерска грижа) – за един час нощна смяна

15,00 лв

ДИАГНОСТИКА НА COVID 19

Бърз антигенен тест "COVID 19 Antigen Rapid Test"
Бърз тест "Антигенен комбиниран бърз тест COVID 19 и грип A+B

30,00 лв
30,00 лв

Бърз тест за антитела "COVID 19 IgG/IgM

30,00 лв

Бърз антигенен тест "COVID 19 Antigen Rapid Test" за служител

10,00 лв

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА СТЕРИЛИТЕТ

Ембриоредукция
IVF - схема, УЗ наблюдение без извършена фоликуларна пункция
Класическо IVF - ET
Класическо IVF без ET
Оплождане IVF - ICSI - ЕТ
Оплождане IVF - ICSI без ЕТ
Класическо IVF - ET /след приключило трикратно участие по ЦФАР/
Оплождане IVF - ICSI - ЕТ /след приключило трикратно участие по ЦФАР/
Ембриотрансфер на размразени ембриони
Фоликуларна пунция
IVF на спонтанен цикъл (фоликуларна пункция, ембриотрансфер)
IVF на спонтанен цикъл без ембриотрансфер
ICSI на спонтанен цикъл (фоликуларна пункция, ембриотрансфер)
ICSI на спонтанен цикъл без ембриотрансфер
Култивиране на ембриони до стадии бластоцист
Криоконсервация на сперматозоиди
Криоконсервация на яйцеклетки/ембриони чрез витрификация
Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони за срок 1 година
Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони за срок до 6 месеца
Вътрематочна инсеминация със сперма от партньора
Реинсеминация със сперма от партньора
Вътрематочна инсеминация със сперма от анонимен донор
Реинсеминация със сперма от анонимен донор
Донорски сперматозоиди
Спермограма
Спермограма с морфология по Крюгер
Изследване на спермална морфология по Крюгер
Тест за преживяемост на сперматозоиди 72-часа със swim-up
Използване на замразени донорски сперматозоиди еднократно за IVF/ICSI
Използване на замразени донорски сперматозоиди повторно за IVF/ICSI

Стр. 4

700,00 лв
1 100,00 лв
2 500,00 лв
2 100,00 лв
3 000,00 лв
2 600,00 лв
1 700,00 лв
1 900,00 лв
600,00 лв
500,00 лв
1 600,00 лв
1 200,00 лв
1 800,00 лв
1 400,00 лв
600,00 лв
500,00 лв
600,00 лв
500,00 лв
350,00 лв
400,00 лв
350,00 лв
900,00 лв
850,00 лв
300,00 лв
30,00 лв
60,00 лв
30,00 лв
90,00 лв
880,00 лв
700,00 лв

АДМИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Издаване на дубликат на болничен лист, епикриза със срок до 5 год. /с ДДС/
Издаване на дубликат на болничен лист, епикриза със срок над 5 год. /с ДДС/
Наем за ползване на рапортна зала за презентации /с ДДС/
Припознаване на новородено дете в рамките на болницата /с ДДС/

30,00 лв
100,00 лв
600,00 лв
60,00 лв

Издаване на служебна бележка за бащинство

20,00 лв

Ксерокопиране на И.З. (на страница)
Справка за удостоверяване на събитие /час раждане и др./
Извършване на справки от архива на договорите(зиготвяне на документудостоверение)
Еднократна такса за административно обслужване на договор за медицински
услуги
Еднократна такса за административно обслужване на анекс или допълнително
споразумение към договор за медицински услуги
Еднократна такса за административно обслужване на договор за медицински
услуги със здравноосигурителна компания
Еднократна такса за административно обслужване на анекс или допълнително
споразумение към договор за медицински услуги със здравноосигурителна
компания

1,20 лв
30,00 лв
30,00 лв
1 000,00 лв
400,00 лв
1 500,00 лв
600,00 лв

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПАКЕТИ
Пакет малка гинекологична и мамологична операция (Хемоглобин, Хематокрит,
Еритроцити и левкоцити, Кр. Група, HbsAg и Васерман)
Пакет голяма гинекологична операция / Кръвна картина, време на кървене, време на
съсирване, кръвна захар, креатенин, урина, кръвна група, Васерман, Австралийски антиген
/
Пакет изследвания за аборт по желание /Кръвна картина, време на кървене, време на
съсирване, урина, кръвна група, Васерман/
Пакет изследвания планово цезарово сечение /Кръвна картина, време на кървене, време на
съсирване, кръвна захар, кръвна група, общ белтък, урина/.
Вземане на кръв, консумативи, екарисаж
ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Пълна кръвна картина с левкограма 18 показателя
Ретикулоцити
Левкограма - микроскопски
Морфология на еритроцити + пълна кръвна картина
Морфология на еритроцити - микроскопски
СУЕ /РУЕ/
КРЪВОСЪСИРВАНЕ И ФИБРИНОЛИЗА
Време на кървене
Време на съсирване
Протромбиново време
Фибриноген
аРТТ /ККВ/
Д - димер

Стр. 5

35,00 лв
70,00 лв
50,00 лв
50,00 лв
7,00 лв
15,00 лв
4,00 лв
10,00 лв
10,00 лв
3,50 лв
3,50 лв
2,00 лв
2,00 лв
7,00 лв
7,00 лв
5,00 лв
20,00 лв

БИОХИМИЧНИ АНАЛИЗИ И ЕЛЕКТРОЛИТИ
Калий, Натрий, Йонизиран калций
Хлориди
Калций - общ
Фосфор
Желязо
Желязо + ЖСК фракции
Магнезий
Холестерол - общ
HDL - холестерол
LDL - холестерол
Триглицериди
Пикочна киселина
Урея
Креатинин
Кръвна захар /Глюкоза/
Глюкоза - 3 кратен профил
Билирубин - общ, директен
Билирубин - общ
Общ белтък
Албумин
АСАТ
АЛАТ
ГГТ
Алкална фосфатаза
АКС (Алкално киселинно състояние) - кръвно газов анализ
Алфа - амилаза
С - реактивен протеин - качествен метод
С - реактивен протеин - количествен метод
Гликиран хемоглобин
Микроалбумин
СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Васерман
СПИН
Австралийски антиген (HbsAg) - хепатит Б
НСV /Хепатит С/
Хламидия трахоматис - директен тест
Хламидия трахоматис - IgА
Хламидия трахоматис - IgG
Рубеола - IgG
Рубеола - IgМ
Токсоплазмоза - IgG
Токсоплазмоза - IgM
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
Кръвна група и Rh
Еритроантитела

10,00 лв
4,00 лв
4,00 лв
5,00 лв
6,00 лв
10,00 лв
6,00 лв
4,00 лв
4,00 лв
4,00 лв
4,00 лв
5,00 лв
4,00 лв
4,00 лв
4,00 лв
10,00 лв
5,00 лв
4,00 лв
4,00 лв
4,00 лв
4,00 лв
4,00 лв
4,00 лв
4,00 лв
14,00 лв
6,00 лв
6,00 лв
10,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
15,00 лв
20,00 лв
14,00 лв
14,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
18,00 лв
18,00 лв
18,00 лв
18,00 лв
20,00 лв
45,00 лв
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ХОРМОНИ И ТУМОРНИ МАРКЕРИ
TSH
FT4
FT3
Пролактин
LH
FSH
Естрадиол
Прогестерон
Тестостерон
СА - 15-3
СА - 125
Бета ЧХГ
ТАТ
МАТ
PSA - total /Простатен антиген/
ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
Контейнер за урина
Химично изследване и седимент
Проба за бременност

18,00 лв
18,00 лв
18,00 лв
18,00 лв
18,00 лв
18,00 лв
18,00 лв
18,00 лв
18,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
19,00 лв
18,00 лв
18,00 лв
23,00 лв
0,50 лв
5,00 лв
5,00 лв

МИКРОБИОЛОГИЯ
СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Стерилна урина + Антибиограма
Микроскопски препарат по Грам Льофлер
Вагинален секрет с микроскопски препарат
Цервикален секретс микроскопски препарат
Уретрален секрет с микроскопски препарат
Лохиален секрет /културелно, микроскопия/
Спирала - микробиологично изследване
Серклажен конец - микробиологично изследване
Еякулат - /културелно, микроскопия/
Простатен секрет с микроскопски препарат
Ранев секрет с микроскопски препарат
Секрет от млечна жлеза
Кърма - микробиологично изследване
Пунктат - микробиологично изследване
Аспират - микробиологично изследване
Дрен - микробиологично изследване
Носен секрат - микробиологично изследване
Гърлен секрет - микробиологично изследване
Секрет от устната кухина за Candida
Храчка - микробиологично изследване
Очен секрет - микробиологично изследване
Хламидия /антиген тест/
Микоплазма
Ушен секрет - микробиологично изследване
Фецес - изследване за чревни патогени
Фецес - изследване за Candida

Сума

10,00 лв
5,00 лв
25,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
25,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
25,00 лв
20,00 лв
25,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
10,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
30,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
10,00 лв
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АМБУЛАТОРНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ УСЛУГИ
Рентгенография на горен крайник
Рентгенография на череп / фас и профил /
Рентгенография на гръдна клетка
Рентгенография на крайниците / на проекция /
Рентгенография на стави / на проекция /
Рентгенография на тазобедрена става
Рентгенография на коляно
Рентгенография на глезен
Рентгенография на гръбначен стълб / на центраж /
Нативна БУМ
Иригография
Рентгеново изследване на стомах
Урография
Хистеросалпингография /без контрастното вещество/
Мамография / в една проекция /
Мамография / в две проекции /
Мамография в две проекции + Ултразвук
Дуктография (контрастна мамография)
Консултация на образни изследвания от други заведения

20,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
20,00 лв
25,00 лв
20,00 лв
40,00 лв
30,00 лв
45,00 лв
60,00 лв
30,00 лв
60,00 лв
80,00 лв
50,00 лв
40,00 лв

АМБУЛАТОРНИ УСЛУГИ ФИЗИОТЕРАПИЯ
Електролечение 1 п
Електролечение 5 п
Електролечение 10 п
Електролечение 12 п
Светлинни източници лазер терапия - 1процедура - едно поле
Светлинни източницилазер терапия 2процедури - две полета
Светлинни източници 10 процедури - едно поле
Светлинни източници 10 процедури - две полета
Анализ на тяло
Програма LINFOGEN - 1 процедура
Програма LINFOGEN - 10 процедури
Програма LINFOGEN - 20 процедури
Програма ISOGEL - 1 процедура
Програма ISOGEL - 10 процедури
Програма ISOGEL - 20 процедури
Програма TRANSION - 1 процедура
Програма BODY SISTEM - 1 процедура

5,00 лв
20,00 лв
40,00 лв
48,00 лв
5,00 лв
8,00 лв
40,00 лв
70,00 лв
25,00 лв
15,00 лв
135,00 лв
270,00 лв
13,00 лв
117,00 лв
234,00 лв
13,00 лв
20,00 лв

ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЗА ПАТОМОРФОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА
Микроскопско изследване на един парафинов блок с 2 хистологични прeпарата – рутинно
оцветяване
Цитологично микроскопско изследване от 2 до 5 препарата от вс органи
Микроскопско изследване на иглени биопсии (под 5 блока) – кор биопсия
Микроскопско изследване на иглени биопсии (над 5 блока) – кор биопсия
Микроскопско изследване на резекционен материал до 10 блока
Имуноморфологично изследване с 1 антитяло
Интраоперативна патоморфологична консултация (гефрир)

40,00 лв
20,00 лв
50,00 лв
65,00 лв
80,00 лв
50,00 лв
60,00 лв

Микроскопско изследване с допълнително провеждане на хистохимични изследвания

70,00 лв

Патоморфологична диагноза (второ мнение) на лекар специалист
Изработване на хистологични препарата – до 2 броя
Изработване на хистологични препарата – от 2 до 5 броя
Изработване на хистологични препарата – над 5 броя

40,00 лв
20,00 лв
30,00 лв
40,00 лв
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ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА
ПАТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ
Извършване на аутопсия от друга болница по договор или по желание на близки на
починал (извън ПСАГБАЛ„Света София“)
Микроскопско изследване на резекционен оперативен материал (над 10 блока)

Аутопсия на новородено без хистологично изследване на некропсия
Аутопсия на абортиран плод над 500гр.
Аутопсия с изготвяне на аутопсионен протокол
Цитологична оценка на намазка от порцио и цервикс за ракова диагностика
Пунктат млечна жлеза
Пунктат овариална киста
Хистопатологично изследване на материал

Деархивиране на парафинови блокчета
Предоперативна предварителна консултация с патолог
Предоперативна предварителна консултация с професор/патолого-анатом/

Стр. 9

600,00 лв
400,00 лв
300,00 лв
200,00 лв
600,00 лв
20,00 лв
15,00 лв
15,00 лв
50,00 лв
20,00 лв
40,00 лв
60,00 лв

