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Рентгенологічні методи дослідження,
для проведення яких за рахунок ЛК може здійснюватися забезпечення
закладів охорони здоров’я рентгенплівкою та витратними матеріалами
Рентгенографія органів грудної клітки в прямій передній та боковій проекції
Рентгенографія грудини в боковій проекції
Рентгенографія ребер в прямій передній проекції
Рентгенографія черепа в прямій і боковій проекції
Рентгенографія біляносових пазух в прямій передній (носопідборідній) проекції
Рентгенографія нижньої щелепи в прямій передній (носолобній) проекції
Рентгенографія кісток носа в бокових проекціях
Рентгенографія скроневих кісток в косій (по Шюлеру), в поперечній (по Стенверсу), в
осьовій (по Майєру) проекції
9. Рентгенографія зорового каналу по Резе
10. Рентгенографія ока з протезом Комберга-Балтіна в двох проекціях
11. Рентгенографія скронево-нижньощелепного суглоба в боковій проекції
12. Прицільна рентгенографія турецького сідла в боковій проекції
13. Рентгенографія шийного відділу хребта в прямій і боковій проекції
14. Рентгенографія грудного відділу хребта в прямій і боковій проекції
15. Рентгенографія поперекового відділу хребта в прямій задній і боковій проекції
16. Рентгенографія крижового відділу хребта та куприку в прямій задній проекції
17. Рентгенографія ключиці в прямій передній проекції
18. Рентгенографія китиці в прямій та косій долоневий (ульнарній) проекції
19. Рентгенографія кісток тазу в прямій задній проекції
20. Рентгенографія кульшового суглобу в прямій задній проекції
21. Рентгенографія стегна в прямій задній та боковій проекції
22. Рентгенографія колінного суглоба в прямій задній та боковій проекції
23. Рентгенографія гомілки в прямій задній та боковій проекції
24. Рентгенографія гомілково-ступневого суглоба в прямій задній та боковій проекції
25. Рентгенографія стопи в прямій, боковій та боковій проекції під навантаженням
26. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини в прямій проекції
27. Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу
28. Рентгеноскопія та рентгенографія шлунку за традиційною методикою
29. Рентгеноскопія та рентгенографія товстої кишки за традиційною методикою
(ірігографія)
30. Оглядова урографія
31. Внутрішньовенна (екскреторна) урографія
32. Ретроградна піелографія
33. Інтраопераційна холецистохолангіографія
34. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ)
35. Фістулографія
36. Мамографія
37. Коронарографія
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