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ДОГОВОР С НЗОК

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци, ЕООД
разполага с отделения:
- по Физикална и рехабилитационна медицина
- по нервни болести
- по вътрешни болести
Има изграден консултативно - диагностичен блок с приемни кабинети; физиотерапевтичен кабинет и ехографски
кабинет – абдоминална ехография.
Отделението по физикална и рехабилитационна медицина разполага със следните сектори:
 Електро- и светлолечение с 16 кабини - електродиагностика електростимулация лазертерапия и други;
 Инхалаторен кабинет;
 ЛФК и масаж с 39 пособия и уреди;
 Парафино- и луголечение с 2 кабини за лежащо и 6 поста за седящо болни.

В отделенията се лекуват:
 Болни от всички профили на вътрешната медицина, без спешни състояния, изискващи интензивни грижи и
специализирани инвазивни изследвания;
 Болни със заболявания на централна и периферна нервна система, неизискващи интензивни грижи;
Провежда се физиотерапия и рехабилитация на болни, страдащи от: заболявания на централна и периферна
нервна система сърдечно-съдовата, дихателната, , заболявания на опорно-двигателния апарат,
посттравматични и следоперативни състояния във възстановителен стадий и др.

При необходимост се ползва и консултативна помощ от специалисти на ДКЦ – ХVІ ЕООД, намиращ се в същата
сграда, с който болницата има сключен договор.
Приемат се пациенти за долекуване, продължително лечение и рехабилитация с остатъчни проблеми за здравето
след проведено болнично активно лечение.
Приема се осъществява с Направление за хоспитализация /Талон №7/ и епикриза.
Телефони за контакт:
02/ 994 33 19 - Управител
02/994 36 76 – Стационарно отделение – нач. отделение д-р Георгиева -0879880472
02/ 994 33 32 – Гл. мед. сестра

“СБДПЛР-Кремиковци” EООД има сключен договор с НЗОК по следните клинични пътеки /КП/:
Физикална терапия и рехабилитация при болести на:
-централна нервна система-КП №237
-след инфаркт на миокарда–КП №238
-периферна нервна система-КП№241
-опорно-двигателен апарат-КП№244

ТРАНСПОРТ ДО БОЛНИЦАТА:
От Автогара “Изток” автобуси № 117, 118, 119 до кв. Ботунец.
Маршрутно такси № 17 – по бул. В. Левски, бул. Мадрид, бул. Вл. Вазов до кв. Ботунец и спира пред болницата.

