„Специализирана болница за долекуване,

продължително лечение и рехабилитация
Бухово” – ЕООД СОФИЯ
Гр.Бухово ул.”Стефан и Велко №1

За информация:02/994 23 20
Email – sbdplr_buhovo@abv.bg

Болницата разполага с две отделения:
Вътрешно отделение – 45 легла
Началник отделение – д-р Цветан Стаменков Балабанов специалист Вътрешни болести и гастроентерология
Оказва специализарана болнична помощ на болни от:
• сърдечно-съдови заболявания;
• сърдечно-съдови декомпенсации;
• белодробни заболявания;
• неврологични заболявания;
• болести на храносмилателната система;
• ендокринни заболявания;
• бъбречни заболявания;
В отделението се извършва лечебно диагностична дейност,
ултразвукова абдоминална диагностика.
Функционално изследване на дишането.
Отделение по физикална терапия и рехабилитация –
разполага с 40 легла
Началник отделение – д-р Славчо Стоянов Цочев – специалист
Физиотерапия и рехабилитация.
• Оказва специална рехабилитационна и
физиотерапевтична, стационарна лечебна помощ.
• Работи с пациенти, страдащи от: неврологични,
ортопедични и травматологични заболявания, както и

всички нозологични единици на вътрешните,
хирургичните, УНГ, кожни и очни заболявания.
• Отделението по физикална терапия и рехабилитация
работи по договор с РЗОК – София по клинични пътеки:
• Клинична пътека № 237- Физикална терапия и
рехабилитация на болести на Централната нервна система
• Клинична пътека № 241- Физикална терапия и
рехабилитация на болести на Периферната нервна
система
• Клинична пътека № 244- Физикална терапия и
рехабилитация на опорно - двигателния апарат.
• В отделението се извършват: индивидуална
кинезитерапия-рефлексотерапия, лазерпунктура.
Електродиагностика и лечение.
В двете отделения работят високо квалифициран персонал,
систематично се внедряват нови методи за лечение и
рехабилитация.
Към болницата функционират:
- Приемен кабинет;
- Неврологичен кабинет;
- Кабинет по образна диагностика;
- Социален работник
Клинична лаборатория, разполага със :
- сертификати за качество от Националната програма за
външна оценка на качеството към Медицинска
академия;
- съвременна апаратура за диагностика на:
▪ Пълна кръвна картина
▪ Биохимия
▪ Коагулация
▪ Урина
▪ Високо специализиран персонал
• Административно стопански блок.
• Аптека – с лиценз

Социален работник – Петруна Павлова Анчева – висше
образование “Социални дейности”.
Изготвя документи за постъпване в социални домове, за издаване
на документи за самоличност, за издирване на близки, спомага за
социализирането на болни хора в неравностойно положение.
Заплаща се потребителска такса от 5,80лв.ако пациентът не е
лежал 10дни календарни за календарната година в друго лечебно
заведение за болнична помощ. Представя се копие за платежен
документ. Освобождават се пациенти с ТЕЛК.
ТРАНСПОРТ:
От АП “Малашевци”автобус № 90
От автогара “Изток” автобус № 117

