
ПАКЕТ «БАЗОВИЙ» 

Вік дитини Що входить в пакет 

 

Загальна вартість пакету 1830,00 грн. 

Економія – 600,00 грн. 

 

Лікар 
Вартість 

окремих послуг 

Первинний огляд 

новонародженого після 

виписки із пологового 

будинку 

Огляд педіатра:  

- Оцінка стану здоров’я; 

- Оцінка вигодовування; 

- Основи догляду за новонародженим; 

- Цільове консультування. 

 

Неонатолог 150 грн. 

1 місяць 

- Огляд органів і систем; 

- Оцінка стану здоров’я дитини; 

- Оцінка вигодовування; 

- Оцінка фізичного розвитку дитини; 

- Оцінка психомоторного розвитку дитини; 

- Профілактика рахіту; 

- Цільове консультування. 

 

Неонатолог 150 грн. 

2,3,4,5 місяці 

Динамічне спостереження за станом  здоров`я дитини: 

- Огляд органів і систем; 

- Оцінка стану здоров`я дитини; 

- Оцінка вигодовування; 

- Оцінка фізичного розвитку дитини; 

- Оцінка психомоторного розвитку дитини; 

- Профілактика рахіту; 

- Цільове консультування; 

- Консультування щодо вакцинації. 

 

Педіатр 150 грн. 

6 місяців 

Динамічне спостереження за станом  здоров`я дитини: 

- Огляд органів і систем; 

- Оцінка стану здоров`я дитини; 

- Оцінка вигодовування; 

Педіатр 150 грн. 



 

- Оцінка фізичного розвитку дитини; 

- Оцінка психомоторного розвитку дитини; 

- Профілактика рахіту; 

- Цільове консультування; 

- Консультування щодо вакцинації; 

- Введення адекватного прикорму. 
-  

7,8,10,11  місяців 

Динамічне спостереження за станом  здоров`я дитини: 

- Огляд органів і систем; 

- Оцінка стану здоров`я дитини; 

- Оцінка вигодовування; 

- Оцінка фізичного розвитку дитини; 

- Оцінка психомоторного розвитку дитини; 

- Цільове консультування - вигодовування та харчування, 

догляд з метою розвитку. 

 

Педіатр 150 грн. 

9 місяців 

Динамічне спостереження за станом  здоров`я дитини: 

- Проведення скринінгового обстеження з метою виявлення 

анемії; 

- Лабораторне обстеження: визначення рівня гемоглобіну 

крові; 

- Цільове консультування - вигодовування та харчування, 

догляд з метою розвитку, профілактика травматизму та 

нещасних випадків. 

-  

Педіатр 

Лабораторне 

обстеження: визначення 

рівня гемоглобіну крові 

150 грн. 

1 рік 

Динамічне спостереження за станом  здоров`я дитини: 

- Огляд органів і систем; 

- Оцінка стану здоров`я дитини. Оцінка вигодовування; 

- Оцінка фізичного розвитку дитини; 

- Оцінка психомоторного розвитку дитини; 

- Оформлення етапного епікризу. 
-  

Педіатр 

Оформлення етапного 

епікризу 
150 грн. 

 

 

Одиниці послуг 

загальна 

кількість 

Вартість 

окремої послуги 



 

Педіатр 

 

Гемоглобін 

 

 

12 

 

1 

 

150,00 

 

30,00 

           
                                                                                                                                                                                                                                  Посилання  

Наказ Міністерства охорони  здоров’я України від 20.03.2008 № 149 

«Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років» 

Протокол базується на основних принципах науково-доказової медицини. 

 Усі медичні втручання, передбачені Протоколом, проводяться з обов’язковим  

урахуванням дотримання вимоги поінформованої згоди батьків дитини 

(опікунів, піклувальників) або їх законних представників. 

Медичний догляд за дитиною раннього віку – це комплекс заходів, які здійснюються 

медичними працівниками із залученням родини у відповідності до потреб кожного вікового 

періоду розвитку дитини та спрямовані на створення оптимальних умов для її здорового  та 

гармонійного розвитку в сприятливому безпечному середовищі, забезпечення 

раціонального вигодовування  та харчування, профілактику захворювань і травматизму, 

формування здорового способу життя. 

Складові медичного догляду за дитиною раннього 

віку: 

- обов’язковий медичний профілактичний огляд; 

- раціональне вигодовування та харчування; 

- догляд з метою розвитку; 

- створення безпечного середовища. 


