Доверете се на специалистите от

Доверие, спечелено с грижи за пациента

Д-р Петров - Управител
Д-р Василев– хирург
Д.р Тодоров-кардиолог
Д-р Петров– пулмолог
Д-р Андреев – нефролог
Д-р Ралчева – педиатър
Д-р Василева – педиатър
Д-р Петрова– офталмолог
Д-р Генова - офталмолог
Д-р Маджунов– унг
Д-р Георгиев - унг
Д-р Мичев – дермато-венеролог
Д-р Дончева- невролог
Д-р Радев – акушер-гинеколог
Д-р Паликов– акушер-гинеколог
Проф.д-р.Пенев–клинична лаб.
Д-р Венков-клинична лаб.
Д-р Костов– рентгенолог
Д-р Карабоюкова - рентгенолог
Д-р Станоева - физиотерапевт
Д-р Бачев-уролог
Д-рВасилева– ортопед-травматолог
Д-р Ангелов-ендокринолог

Диагностично-консултативен център

Амбулаторни прегледи
Домашни посещения
Медицински свидетелства

Квалифицирани специалисти

Работно време
7:30 – 19:30

Регистратура
тел. 962 50 65
Администрация
тел. 962 47 16

Клинично-лабораторни
изследвания
Съвременна апаратура
Физиотерапия и рехабилитация
Образна диагностика

София 1172
Район “Изгрев”
бул.“Н. Габровски”№ 20
Dkc_15_sofia@abv.bg

Специализирана, консултативна
медицинска помощ

ДКЦ-XV–София-ЕООД е снабден със
съвременна апаратура за постигане
на
по-високо
качество
на
диагностичния процес.
Центърът работи със съвременни и
утвърдени методи на диагностика и
лечения, съгласно изискванията за
добра лекарска практика.
В “ДКЦ XV София” ЕООД работят
квалифицирани
специалисти
от
следните
области на медицината,
които ще решат Вашия лечебнодиагностичен проблем

-

-

Вътрешни болести
Обща хирургия
Акушерство и гинекология
Офталмология
Оторино – ларингология
Неврология и психиатрия
Пулмология и фтизиатрия
Кардиология и ревмокардиология
Дерматология и венерология
Нефрология и урология
Педиатрия
Ортопедия и травматология
ендокринология
Образна диагностика
Физиотерапия и рехабилитация
Клинично-лабораторни
изследвания
Медицински
свидетелства
за
работа, за встъпване в брак,
шофьорска книжка и други.

Услуги на ДКЦ-XV-София-ЕООД
могат да ползат:

Осигурени лица от здравно
осигурителната каса, с талон от
избрания от тях общопрактикуващ
лекар. В този случай пациентът
заплаща на касата на Центъра 1% от
минималната работна заплата за
страната,
с
изключение
на
освободените по НРД.

Пациенти,
които
по
собствено
желание
посещават Центъра за прегледконсултация
със
специалисти,
параклинични
изследвания,
физиотерапевтични
процедури
и
други, получават тези услуги срещу
заплащане по ценоразпис, окачен на
видно място в Центъра.

Чужди граждани заплащат
оказаните им медицински
услуги по цени определени от
ценоразписа ,окачен на видно място
в центъра.

таксите за здравните услуги
чужди граждани (М. З. 1991 г.).

за

Осигурени
лица
от
Частни
здравноосигурителни компании и фондове
се обслужват съобразно договора,
сключен с ДКЦ-XV-София-ЕООД

Пациентът има право да
поиска
от
общо
практикуващия лекар да
избере сам специалиста, който да
направи необходимите изследвания
и консултации за неговото здраве.

