"ДКЦ VIII София" ЕООД
1220 София, ул. "Хр. Силянов" № 77 тел. 02/936-12-27

"ДКЦ 8 София" ЕООД се намира на територията на община Надежда, ул. Христо Силянов 77.
Местоположението е в близост до метростанция „Надежда” и „Бели Дунав”. Непосредствено
пред входа на ДКЦ 8 София спират автобуси 83 и 285.
"ДКЦ 8 София" ЕООД разполага със собствена масивна, 4 етажна, отлично поддържана сграда
и обширно дворно място.
Телефон за контакт: 02 936 12 27

"ДКЦ 8 София" ЕООД
е лечебно заведение за доболнична, специализирана медицинска помощ. В него работят 27
лекари с висока квалификация. ДКЦ 8 СОФИЯ ЕООД осъществява своята дейност във
взаимодействие и сътрудничество със Столична община, с други лечебни заведения, с РЗОК
гр.София, с РЗИ гр. София, с органите на социално осигуряване, както и с други институции,
организации и ведомства. Работи със Здравни фондове: Хипократ, Булстрад, Евроинс.

"ДКЦ 8 София" ЕООД осъществява дейност в следните направления:









диагностика, лечение и рехабилитация, наблюдение на болни и консултации по
следните специалности: кардиология, ендокринология, педиатрия, хирургия, урология,
нефрология, гастроентерология, ортопедия и травматология, акушеро-гинекология,
офталмология, ото-рино-ларингология, ревматология, неврология, психиатрия,
дермато-венерология, физиотерапия, рентгенология, мамологични изследвания,
пулмология, клинична лаборатория, хематология, алергология.
промотивна и профилактична дейност включително профилактични прегледи и
имунизации
обучение на медицински персонал
извършва експертизи за временна нетрудоспособност
издава всички видове медицински свидетелства
извършва манипулации и взема материали за изследвания
насочва пациенти за болнична помощ

"ДКЦ 8 София" ЕООД разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика,

лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания:
ехографски апарати, апарат за ЕЕГ, рентгенов апарат СИАР система, КУГЕЛ за дентални снимки ,
мамограф и др.
"ДКЦ 8 София" ЕООД разполага и с кабинет за обучение на диабетици.
"ДКЦ 8 София" ЕООД извършва безплатни прегледи през 2014 година всеки трети

четвъртък от месеца в следните кабинети:




очен кабинет от 10,00 – 12,00 ч.
ортопедичен от 10,00 – 12,00 ч.
неврологичен от 13,00 – 15,00 ч. - изследване ЕЕГ на половин цена

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

СПЕЦИАЛНОСТ

ЛЕКАР

Акушер-гинеколог

Д-р Янев, Д-р Желязков

Гастроентеролог

Д-р Вълчков

Дерматовенеролог

Д-р Чолакова, Д-р Нинов

Кардиолог

Д-р Богданова, Д-р Томова, Д-р Такева

Клинична лаборатория

Д-р Митева

Невролог

Д-р Дамянов

Рентгенология

Д-р Съботинова, Д-р Янакиев

Ортопедо-травматолог

Доц. Бонев, Д-р Димитрова

Оториноларинголог

Д-р Гужгулова, Д-р Тошев

Офталмолог

Д-р Николова, Д-р Владиславова

Педиатър

Д-р Костова

Психиатър

Д-р Пеева

Пулмолог

Д-р Славева

Уролог

Д-р Гергов

Физиотерапия и рехабилитация

Д-р Банева

Хирург

Д-р Либаров, Д-р Машкаров

Нефролог

Д-р Лазаров

Ендокринолог

Д-р Манолова

На територията на ДКЦ 8 СОФИЯ ЕООД се намират и работят следните групови практики:
 НАДЕЖДА ДЕНТ за стоматологична помощ
 АМБУЛАНС – общопрактикуващи лекари
 АПЕКС - общопрактикуващи лекари

