
Здравнонеосигурени лица - Ценоразпис  

 

 
Преглед гинекологичен        -35 лв. 

 

Вземане на цитонамазка /с шпатула и стерилна четка/   -10 лв. 

 

Вземане на секрет за микробиологично изследване и нативна микроскопия с 

имунофлуорисцентен микроскоп на фирмата OLYMPUS   -20 лв.  

 

Преглед гинекологичен с поставяне на спирала    -45 лв. 

 

Преглед гинекологичен с поставяне на хормонален имплант 

/спирала Mirena/           -55 лв. 

 

Преглед гинекологичен с екстракция/сваляне/ на спирала   -40 лв. 

 

Преглед гинекологичен с поставяне/ или сваляне/ на вагинален  

песар/халка/          -45 лв. 

 

Видеозон /ултазвук, сонографско, ехографско изследване/ с абдоминален, 

вагинален трансдюсер на матка и яйчници, със специализиран трансдюсер  

на гърда          -35 лв. 

- визуализиране: снимка, диск        -5 лв. 

 

Ехографско изследване при бременност за биохимичен скрининг   -55 лв. 

 

Женска консултация с видеозон       -40 лв. 

 

Видеоколпоскопия с архивиране на резултатите    -45 лв. 

 

Биопсия на маточната шийка и външни полови органи под 

видеоколпоскопски контрол с архивиране     -40 лв. 

 

Лазер за безкръвно и безболезнено обработване на ранички на шийката на 

матката, доброкачествени образования на шийката – полипи           -150лв. 

 

Лазер за премахване изменения на влагалищна лигавица и кожата на вулвата 

– херпес, кондиломи, на доброкачествени образования –фиброми, папиломи и 

други изменения.              -30лв./бр  

 

Лазер за третиране на белези за зона до 2 см2.     - 40лв. 

 

Лазер за безкръвно и безболезнено обработване на изменения по влагалищна 

лигавица и кожата на входа на влагалището и вулвата, обезцветяване 

тъканите.                              -300лв. 

 



Трудово-лекарска експертиза на работоспособност или друга специализирана 

медицинска експертиза включително по документи    -30 лв. 

 

Издаване на документ /копие/, поставяне на мускулна, подкожна инжекция, 

извършване на тест за доказване на бременност, консултация, коментиране  

на направени изследвания (цитонамазки, хормонални, микробиологични  

и др.)            -5 лв. 

    

Сваляне на конци от серклаж на маточната шийка, влагалище, вулва, 

перинеум          -30 лв. 

 

Изследване на хламидна инфекция /директен тест/    -30 лв. 

 

Предоперативна консултация                 -200 лв 

 

Преглед хомеопатичен        -30 лв. 

 

Електрокоагулацио на маточната шийка/на ерозио/ под видеоколпоскопски  

контрол с архивиране         -55 лв. 

 

Химическо (деструктивно) лечение на лезии на маточната шийка или 

кондиломи с лекарствен препарат       -40 лв. 

 

Стерилен спекулум за еднократна употреба за гинекологичен преглед     -2 лв. 

 

 

От 2002 година кабинетът разполага с колпоскоп и 

имунофлуорисцентен микроскоп на фирмата OLYMPUS, най-

добрата от сертифицираните фирми за техника в областта на 

гинекологията 
 

 

 

 

 


