СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ПАНЧАРЕВО” – Е О О Д

Гр. София п.к.1191 ул.”Кокалянско ханче” № 1; р-н Панчарево
Тел. 02/992-31-70; 02-992-34-31; GSM 0884-666-944] 0887-969-655

Болница „Панчарево” , намираща се в близост до Панчаревското езеро е
единствената и най-голяма Общинска специализирана болница за физиотерапия и
рехабилитация в гр. София.
В Болницата работят утвърдени, добре обучени и квалифицирани лекари физиотерапевти, кинезитерапевти, рехабилитатори и медицински сестри.
Болницата разполага почти с цялата гама от фактори за лечение с физикални
средства и кинезитерепевтични такива:
•
•
•
•
•
•
•
•

Електролечение, ниско, средно и високочестотни токове,
Магнитотерапия
Ултразвук
Лазертерапия
Акупунктура
Голям и малък салон за лечебна физкултура, клетки на Роше,
екстензионвибратор и др.
Солариум
Масажни кресла

В Болницата работи и правоспособен логопед за работа с инсултно
болни пациенти и други със затруднения в говора;
Тук се лекуват, както пациенти от София, така и от вътрешността на страната.
За рехабилитация на жителите на гр. София, Болницата има сключен договор със
Столична Община, за извършване на медицинска дейност - физикална и
рехабилитационна медицина извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване.

Основните заболявания , за които пациентите най-често посещават Болницата са :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Инсултно болни /пресни инсулти - до 1 година - по клинична пътека/;
Централни парези от друга причина; паркинсон; травми на главата; черепно-мозъчни
травми; множествена склероза и други травми на гръбнака;
Переферни парези
Болни с дископатии
Радикулити
Артрозни заболявания
Бехтеров
Постравматични случаи
Следфрактурни състояния и др. костно – ставни заболявания на опорно-двигателния
апарат

През 2014 год. ще се рехабилитират пациенти, както от София, така и от цялата страна
по Клинични пътеки, финансирани от НЗОК за здравно осигурените лица, както следва
Клинична пътека № 236 – „Физикална терапия и рехабилитация при първични
мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия”
Клинична пътека № 237 – „Физикална терапия и рехабилитация на болести
на централната нервна система”
Клинична пътека № 241 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на
периферна нервна система”
Клинична пътека № 244 – „ Физикална терапия и рехабилитация при болести на
опорно-двигателен апарат”
Клинична пътека № 305 – „Пациенти в състояние на будна кома"

Пациентите, които се лекуват по НЗОК и СО заплащат само
потребителска такса за дните на престоя в касата на Болницата.
Пациенти, които нямат право да се лекуват по посочените по-горе два
договора, но желаят да ползват услугите на Болницата , могат да направят това по
разпоредбите на Наредба № 22 на МЗ, според която и по Решение на МС на Болницата
същите заплащат по 35 лв. на ден, включващи : процедури, храна и легло .
За пациенти, които не могат да се обслужват сами и имат нужда от
придружител се заплаща по 12 лева на ден за придружителя , с включени храна и
легло.
Болницата има ценоразпис по условията на Наредба № 22 на МЗ за всички
медицински услуги по отделно, които пациентите по желание могат да ползват, без да
са включени в пакета на СЗОК или СО.
За постъпване в Болницата са необходими следните документи:
1. Талон бл. № 7 на НЗОК издадена от личния лекар или лекар – специалист
2. Епикриза за заболяването на пациента
3. Рентгенова снимка със съответното разчитане от лекар – рентгенолог.
Пациентите, които постъпват за лечение по КП № 244 и имат Решение на
ТЕЛК с определена трайна неработоспособност по повод дефинитивно
увреждане на опорно-двигателния апарат, не се изисква представяне на образно
изследване.
4. Други медицински документи с които разполага пациента за съответното
заболяване
Болницата работи по планов прием с предварително
записване, а когато има свободни места пациентите се приемат веднага.

Транспорт до Болницата :
Автобуси

№ 1 и № 3 от Автостанция „Гео Милев”
или от Цариградско шосе - спирка „Окръжна Болница”
до последната спирка на Кокалянско ханче

Автобус

№ 4 – от жк. Младост – до последната спирка на Кокалянско ханче

