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Болници в областта
Наименование на лечебното
заведение
Интернет страница
МБАЛ "Св. Ив.Рилски" АД,
гр. Разград
mbal-razgrad.com
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МБАЛ Исперих ЕООД
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МБАЛ Кубрат ЕООД
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Център за спешна
медицинска помощ – Разград

5

ДКЦ 1 – Разград ЕООД

Кратко представяне
(профил, предимства – специализирани услуги, оборудване и т.н.)
Разградската болница съществува от 1879 година. Обособени са три блока:
Диагностично-консултативен блок; Стационарен блок с 18 самостоятелни
отделения и Административно-стопански блок. В болницата работят 124
лекари, 301 души - полувисш медицински персонал и 281 души - друг персонал.
Болницата разполага с 400 легла. На МБАЛ „Св.Иван Рилски – Разград” АД е
присъдена международна награда Лидер по престиж и качество за 2007 год.
МБАЛ гр. Исперих разполага със следните отделения: терапевтично, детско,
неврологично, хирурхично , акушеро-гинекологично и отделение за анестезиология
и интензивно лечение.
МБАЛ гр. Кубрат разполага със следните отделения: терапевтично, детско,
неврологично, хирурхично , акушеро-гинекологично и отделение за анестезиология
и интензивно лечение.
Има разкрити филиали в Исперих, Кубрат, Цар Калоян и Лозница. В него
работят 27 лекари, 69 души полувисш медицински персонал и 66 души друг
персонал. Разполага с 26 линейки и модерна медицинска апаратура.
Диагностично консултативен център І в гр. Разград осъществява доболнична
помощ. Притежава 17 кабинета за първична медицинска помощ и 24 кабинета за
специализирана медицинска помощ. В центъра работят 17 лекари, 8 медицински
сестри и 11 души административен персонал. Оборудван е по съвременни
технологии за лабораторна и образна диагностика.
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МЦ „Д-р Велкови”
velkovi.eu
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МЦ "Здраве-Разград" ООД
МЦ „Вита Медика“ - Разград
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МЦ „Ретина” – Разград
mcretina.com
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Очен комплекс "Св.Петка"
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Предлага на своите пациенти специализирана медицинска помощ по договор с
РЗОК; лабораторни изследвания; малки хирургични операции; легла за наблюдение
и лечение до 48 часа; ЕКГ; видеозон; женска и детска консултация; домашни
посещения; медицински свидетелства; манипулационна и други.
Работи с НЗОК. Разполага с 11 специализирани кабинета и съдебен лекар.
Клиниката разполага с модерна апаратура, две операционни, медикодиагностична лаборатория, рентген и десет болнични легла. В нея извършват
консултативни прегледи и по договор с НЗОК: психолог, педиатър, уролог,
невролог, нефролог, УНГ, хирург и АГ специалисти. В клиниката се извършват
микро-инвазивни, безкръвни операции.
Лечебно заведение от доболничната помощ, специализирано в диагностиката,
лечението и профилактиката на очните заболявания на територията на
градовете Варна и Разград.
Разполага с 2 души висш медицински персонал и модерна медицинска апаратура.

Специализирани лечебни заведения в областта
Наименование на специализираното
здравно заведение
Интернет страница
Дом за медико-социални грижи за деца
(ДМСГД) гр. Разград

Център за рехабилитация и социална
интеграция „Емилиян”

Профил на специализираното здравно заведение
ДМСГД Разград предоставя високо специализирани услуги за деца в
риск до 7 годишна възраст в областта на медицината - диагностика,
лечение, рехабилитация; в социалната област - психологични,
логопедични, педагогически, кинезетерапевтични и други специфични
грижи. Заведението разполага със 100 легла.
Център „Емилиян" гр. Разград предоставя комплекс от социални
услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни
консултации, образователно и професионално обучение и
ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми

за социално включване. Целева група: деца и младежи с двигателни,
комуникативни увреждания, умствена изостаналост, комбинирани
увреждания, неврологични заболявания. Капацитет: 45 места.

