"ДКЦ ХХV София" EООД е лечебно заведение създадено на основание чл. 8, /1/, т. 2, буква "г",
чл.17, /1/ и чл.36/1/ в съответствие със Закона за лечебните заведения през 2000 г. Диагностичноконсултативният център е със седалище гр. София и адрес на управление, район Младост, ул.
"Свето Преображение"№ 20 и е създаден с решение на СОС № 5. I 18 по протокол № 5 от
20.01.2000 г. и Заповед на министъра на здравеопазването № РД-09-162 /11.02.2000 г. Центърът
поема активите и пасивите на ХХV поликлиника по баланса й към 30 юни 1999 г.
С решение № 132 от 16.02.2009г. на СОС ДКЦ ХХV е пререгистриран в ЕООД. На 10.04. 2009 е
вписан в Агенцията по вписванията.
ДКЦ ХХV София ЕООД е 100 % собственост на Столична община, като пред трети лица се
представлява от Управителя на заведението.
Управител на "ДКЦ ХХV София" ЕООД : Д-р Стефан Карамфилов - специалност: вътрешни болести и
ревматология.
Специалисти:


терапевт



невролог



гастроентереолог



психиатър



ревматолог



хирург



кардиолог / ЕКГ, ЕхоКардиография, 24 - часов холтер - ЕКГ
запис, велотест/



съдов хирург



акушер - гинеколог



ортопед - травматолог



уролог



офталмолог



оториноларинголог



пулмолог



ендокринолог



нефролог



алерголог - тестуване с алергени



педиатър



Рентегн:
графии, скопии, абдоминални ехографии, ехографии
тазобедрени стави при деца, ехографии на щитовидна
жлеза



Мамографичен център:
мамографии, ехомамографии



Клиничната лаборатория предлага извършване на пълен
спектър от хематологични, биохимични, хормонални
изселдвания, туморни маркери, кръвоссъсирване и
кръвни групи, серологични и имунологични изследвания,
ескпресна диагностика.
"ДКЦ ХХV - София" ЕООД предлага всички изследвания от



пакет: "ВИРУСОЛОГИЯ". Лабораторията извършва
клиниколабораторните изследвания съобразно приетия
„Национален стандрат по Клинична лаборатория”, като
качеството на изследванията се осъществява чрез
непрекъснат вътршен качествен контрол и участие в
Националната система за външна оценка на качеството.
Лаборатория е акредитирана, съобразно приетите
стнадрати в РБългария. Лабораторията има сключен
договор с НЗОК. Резултати от изследванията се полуват
още същия ден на място в лабораторията или от меню
"Резултати от изследвания".


Физиотерапия - Извършват се процедури с ниско и високо
честотни токове, магнитотерапия, лазаротерапия,
кинезитерапия, масажи и мануална терапия.
Оказва се извънболнична помощ със средствата на
физикалната медицина и рехабилитация при различни
заболявания: вътрешни, неврологични, хирургични ,
урологични , ортопедотравматологични , професионални ,
гинекологични , детски.



Контакти:
Адрес 1712 София ж.к. Младост 3
ул. Свето преображение No.20
Телефони за връзка: Регистратура "ДКЦ ХХV"
+359 2 976 75 00
E-mail: poliklinika@25dkc.com
Интернет адрес: http://www.25dkc.com/

