ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

•
№

Болници в областта
Наименование на лечебното
заведение
Интернет страница

Кратко представяне
(профил, предимства – специализирани услуги, оборудване и т.н.)

1

„МБАЛ – Берковица” ЕООД

отделения: хирургично, акушеро-гинекологично, вътрешно, детско, неврологично

2

МБАЛ „Св. Николай Чудотворец”

отделения: анестезиология и интензивно лечение, хирургично, ортопедично, уши нос
гърло, вътрешно, детско, акушеро-гинекологчно, родилно, нервно отделение,
психиатрично и инфекциозно. В структурата влизат още приемно-консултативен блок,
отделение по трансфузионна хематология, отделение по хемодиализа, клинична
лаборатория, отделение по образна диагностика.

3

МБАЛ „д-р Стамен Илиев” –
Монтана

- Лом

www.mbalmontana.com

4

„Медицински център – Вършец”

отделения: вътрешно общо, вътрешно кардиологично, белодробни болести,
неврологично, физиотерапефтично, психиатрично, кожно-венерологично, детско,
хирургично, интензивно, урологично, травматология, офталмология,
оториноларингология, акушер-гинекология, патологична бременност, неонатологично,
фтизиатрично, хемодиализа
Центърът извършва медико-консултативна дейност и процедури в областта на

ЕООД

5

Филиал за спешна медицинска
помощ
Вършец
ДКЦ-1 – Лом

извънболничната помощ. Разлопага със оборудване и специалисти: педиатър, ото-риноларинголог, физиотерапевт, ретгенолог и клиничен лекър, клиничен лаборант, рентгенов
лаборант, мед. сестра.
Филиалът обслужва спешните и неотложни случаи на пациенти от града и всички населени
месста в общината. В него работят 5-ма лекари, 6-ма фелдшери, 6-ма шофиори и 1 санитар.

7

Медицински център "Хипократ"
- Лом

8

Общински медицински център –
Монтана

ДКЦ оказва специализирана извънболнична медицинска помощ, като извършва диагностика,
лечение, рехабилитация, физиотерапия и профилактика на 63 000 души в Лом, Вълчедръм,
Якимово, Медковец и Брусарци. Разполага със специалисти по Кардиология,
Дерматовенерология, Вътрешни болести, Неврология, Хирургия, Урология,
Оториноларингология, Офталмология, Педиатрия, Ендокринология, Акушерство и
гинекология, Психиатрия, Анестезиология и реанимация, Пулмология, Гастроентерология,
Ревматология, Рентгенология, Клинична лаборатория, Физиотерапия и рехабилитация, а също
така извършва и медико-диагностични изследвания
Това е първият частен медицински център в Северозападна България. В него се извършва
извънболнична помощ и широка гама лабораторни, апаратни и инструментални изследвания от
специалисти по: акушер-гинекология, вътрешни болести, сърдечни блести, очни заболявания,
неврология, педиатрия, ендокринология, психиатрия, психология, белодробни болести,
хирургия. Разполага с аптека, лаборатория, рентгенов кабинет. Издава и документи за трудова
медицина.
Извършва извънболнична помощ. Разполага с високо квалифицирани специалнисти във всички
области на медицината.

9

„Център по дентална медицина“
ЕООД – Монтана

Извършва прегледи, кослутации и манипулации в сферата на стоматологията. Разполага с
високо квалифицирани специалисти.

10

„Самостоятелна медикотехническа
лаборатория №1″
ЕООД – Монтана

Извършва лабораторни изследвания.

6

•

Специализирани здравни заведения в областта

№

Наименование на специализираното
здравно заведение
Интернет страница

1

Специализирана болница за активно лечение по
нервни болести „Свети Георги” - Монтана

Профил на специализираното здравно заведение
Разполага с високо квалифицирани специалисти в областта на нервните
болести. Извършва прегледи, консултации и болнично лечение на пациенти от
цяла Северозападна България и от други части на цялата страна. Разполага с
модерна апаратура и център за рехабилитация.

