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Болници в областта

Наименование на
лечебното заведение
Интернет страница
„Многопрофилна болница за
активно лечение“ – Русе АД
http://www.mbal.rousse.bg/bg/

Кратко представяне
(профил, предимства – специализирани услуги, оборудване и т.н.)
Русенската болница е наследница на създадената през 1865 година първа гражданска
болница по днешните български земи.
Понастоящем болницата приема името „Многопрофилна болница за активно лечение“ с
междуобластен статут. МБАЛ-Русе АД е лечебно заведение, което осъществява следните
дейности:
1. диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична помощ;
2. родилна помощ;
3. рехабилитация;
4. диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други
лечебни заведения;
5. вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените
функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и
предоставянето им за трансплантация;
6. присаждане на тъкани от човешки труп – кожна и костно-сухожилна тъкан;
7. вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
8. диспансеризация;
9. медико-козметични услуги;
10. клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в
страната законодателство;

11. учебна и научна дейност.
Извършват се дейности по следните медицински специалности:
1. Вътрешни болести; 2. Нефрология; 3. Ендокринология и болести на обмяната; 4.
Гастроентерология; 5. Клинична хематология; 6. Кардиология; 7. Ревматология; 8.
Педиатрия; 9. Нервни болести; 10. Инфекциозни болести; 11. Хирургия; 12. Съдова
хирургия; 13. Детска хирургия; 14. Пластично-възстановителна хирургия; 15.
Неврохирургия; 16. Урология; 17. Ортопедия и травматология; 18. Очни болести
19. Ушно-носно-гърлени болести; 20. Физикална и рехабилитационна медицина; 21.
Акушерство и гинекология; 22. Неонатология; 23. Анестезиология и интензивно лечение;
24. Клинична лаборатория; 25. Микробиология; 26. Обща и клинична патология; 27.
Образна диагностика; 28. Съдебна медицина; 29. Трансфузионна хематология; 30.
Клинична токсикология; 31. Спешна медицина
МБАЛ-Русе включва четири функционално обособени структурни блока
I. Диагностично-консултативен блок
II. Стационарен блок:
III. Административно-стопански блок
IV. Болнична аптека
В многопрофилната болница функционират отделения по вътрешни болести, педиатрия,
обща и съдова неврология, инфекциозни болести; отделения „Обща, гнойно-септична,

детска и еднодневна хирургия“, „Съдова хирургия“, „Пластично-възстановителна и
естетична хирургия“, „Неврохирургия“, „Урология“, „Ортопедия и травматология“,
„Родилно“, „Неонатология“, „Патологична бременност“, „Гинекология“, по очни болести,
по ушно-носни-гърлени болести, за интензивно лечение на заболявания с хирургична
насоченост, за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост, за
интензично лечение на заболявания в акушерството и гинекологията, по физикална и
рехабилитационна медицина, както и спешно отделение.
Функционират и клиники и отделения без легла – отделение „Неинвазивна кардиологична
диагностика“, „Диализно лечение“, „Обща и клинична патология“, „Съдебна медицина“,
„Трансфузионна хематология“, „Анестезиология“ и отделение по образна диагностика.
Клинична и микробиологична лаборатории са двете клинико-диагностични структури към
МБАЛ-Русе.
Многопрофилната болница, разположена в административния център на областта,
разполага с близо 600 легла, разпределени в 31 отделения, в които работят
висококвалифицирани лекари. Годишно 30-32 хил. души от областта ползват услугите на
болницата.
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„Многопрофилна болница за
активно лечение Юлия
Вревска-Бяла“ ЕООД

Многопрофилната болница в град Бяла е единствената многопрофилна болница в областта,
функционираща извън областния център Русе. Лечебното заведение разполага със 120
легла.

3
Държавна психиатрична
болница – гр. Бяла

Държавната психиатрична болница в град Бяла е насочена към лечение на зависимост към
наркотични вещества и алкохол. Основните лечебни подходи и методи, които се прилагат в
лечебното заведение, са детоксификация, психологична консултация, психотерапия и
рехабилитация. Капацитетът на болницата е 30 легла.
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Специализирани лечебни заведения, диспансери и медицински центрове в
областта

Наименование на
Профил на специализираното здравно заведение
специализираното лечебно
заведение
Интернет страница
Специализирана хирургична
Специализирано лечебно заведение по хирургия
болница за активно лечение по
хирургия „Ескулап Норд“;
СБАЛ по физиотерапия „Медика” ООД функционира от месец септември 2005 г.
Екипът от специалисти се състои от лекари, кинезитерапевти, рехабилитатори,
медицински сестри, санитарки, логопед, психолог и дефектолог.

Специализирана болница за
активно лечение по
физиотерапия – „МЕДИКА“;
http://www.medicabg.com

Болницата работи по договор с Националната Здравноосигурителна Каса по следните
клинични пътеки:
1. Болести на централната нервна система: слединсултни състояния; болест на
Паркинсон; множествена склероза
2. Детска церебрална парализа: Метод на Войта - единствени в гр. Русе и
Североизточна България, след обучение в клиниката на д-р Чавдаров, прилагаме този и
други съвременни методи при деца с церебрална парализа; Метод на Бобат невроразвойна терапия
3. Болести на периферната нервна система: плексити; радикулити; полиневропатии;
невралгии на троичния и лицевия нерв
4. Болести на сърдечно-съдовата система: слединфарктни състояния; състояние след
сърдечни операции
5. Първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия.
6. Родова травма на периферна нервна система: акушерска парализа
7. Родова травма на централната нерна система.

8. Увреждания на опорно - двигателния апарат: състояния след фрактури; травми;
артрозна болест; дископатии; ендопротезиране; протезиране след ампутация;
ревматоиден артрит и бурсит; болест на Бехтерев
Болницата разполага с добре оборудвани по стандартите зали за: електролечение и
кинезитерапия.
От 2006 г. в „Медика” се прилага уникален метод на рехабилитация - лимфен дренаж,
след обучение към Брюкселския свободен университет. Това е първата група
специалисти по мануален лимфен дренаж в Североизточна България, която има
сертификат. Този вид масаж се практикува засега единствено в Русе и София.
Приложим е при вродени и придобити лимфни отоци на крайниците.
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Специализирана болница за
активно лечение „Медикус“;
http://medicus-ruse.com/
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Специализирана хирургична
болница за активно лечение
„Здравец“;

Специализирана хирургична болница "МЕДИКУС" е създадена като частна
инициатива през 1998 година в град Русе. Болницата е специализирана в
осъществяването на лапароскопско лечение на хирургичните заболявания микроинвазивни интервенции, осъществявани под видеоконтрол.Тази
оперативна методика е подходяща както за пациенти в активна трудоспособна
възраст, така и за такива с придружаващи заболявания, имащи повишен
оперативен риск в конвенционалната хирургия.
СХБАЛ „Здравец“ осъществява дейност в следните направления:
1. Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
2. Заболявания на тънкото и дебелото черво
3. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния
тракт
4. Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
5. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и
сложност, при лица над 18 години
6. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица
над 18 години
7. Оперативни процедури върху апендикс

8. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
9. Оперативни процедури при хернии
10. Конвенционална холецистектомия
11. Лапароскопска холецистектомия
12. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и
сложност
13. Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална
ексцизия или биопсия
14. Оперативно лечение при остър перитонит
15. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
16. Консервативно лечение при остри коремни заболявания
17. Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани - хирургично лечение
Кардиологична болница „Медика Кор” осигурява спешна и планова инвазивна
кардиологична помощ за обширен регион от Централна Северна и Североизточна
България. Осигурена е 24-часова, 7 дни в седмицата спешна помощ за пациенти с остър
миокарден инфаркт, за които бързото “отпушване” на артерията намалява риска от
смърт и спасява сърдечен мускул.
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Специализирана болница за
активно лечение по
Кардиология „Медика-Кор“;
http://www.medica-core.com
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Специализирана болница за
активно лечение по
акушерство и гинекология

В двата приемно-консултативни кардиологични кабинета, оборудвани с модерна
апаратура (ехокардиограф с възможности и за съдова диагностика, велоергометър,
холтер) се осъществява наблюдението на болните след изписването им, както и
навременната диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания при амбулаторни
пациенти.
Болницата разполага със стационарна част и интензивен сектор с 6 легла. Пациентите
постъпват в болницата след консултация с доболничен кардиолог, който преценява
необходимостта от сърдечна катетеризация, с направление за хоспитализация от личния
лекар, както и след преглед в някой от консултативните кабинети на болницата.
От 1999 години в Русе функционира Специализирана болница за активно лечение по
акушерство и гинекология "Ескулап 97". Персоналът се състои от 38 души, 22 от които

са лекари.

„Ескулап – 97“;
http://www.esculap97.com
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„Комплексен онкологичен
център-Русе” ЕООД;
http://kocruse.com/

Диагностично-консултативен блок разполага с приемен кабинет, в който има
ултразвуков апарат с доплер. Там се извършват гинекологични прегледи и се води
женска консултация на бременни жени. В клиничната лаборатория към ДКБ
сеизвършват всички видове клинико-лабораторни изследвания. Гинекологичното
отделение към стационарния блок разполага с 13 легла. Операционната зала разполага с
необходимата апаратура, инструментариум и оборудване за извършване на всички
видове гинекологични операции, включително и лапароендоскопски. Болницата
разполага и с рентгенов апарат.
Началото на онкологичната помощ в Русе се поставя през 1952 г. с разкриването на
онкологичен кабинет за регистриране и наблюдение, а през 1953 г. е бособен стационар
с 20 хирургични легла. Това са и първите структури на Онкологичен диспансер в гр.
Русе. През 1958-1959 г. се закупуват апарати за дълбока и повърхностна рентгенова
терапия и започва лъчево лечение на болни със злокачествени новообразувания.
През периода от 1962 г. до 1965 г. в новопостроения основен корпус на настоящата
сграда се разкриват отделения по гинекология, радиология, химиотерапия,
дерматология и поликлинични кабинети.
С разкритата през 1981 г. Цитологична лаборатория се поставя начало на масов
цитологичен, профилактичен скрининг в района. През периода 1979-1981 г. се
разкриват Радиоизотопна лаборатория, мамографски и ехографски кабинети.
Развитието на управлението на противораковата борба настъпва с въвеждане на
АСУДОД (Автоматизирана система за управление) и изграждане на първата в страната
“Регионална база данни по онкология” и канцер регистър.
Периодът 1985-2002 г. е свързан с разкриване на радиоимунология, урологичен сектор,
САРИЛ, сектор оперативна гинекология, кабинет уши-нос-гърло, урологичен кабинет,
кабинет по болката, набавяне на Гама камера, преоборудване на цитопатологична

лаборатория, преоборудване на гастроентерологичен и ехографски кабинети ,
пребазиране на онкохирургия в нова сграда, разкриване на аптека. Понастоящем
“Комплексен онкологичен център - Русе” ЕООД обслужва областите Русе, Разград и
Силистра, с население общо 600 000 души.
Основна задача на специализираното лечебно заведение е активно да издирва,
диагностицира, регистрира, лекува и наблюдава болните с предрак и рак. КОЦ - Русе
ЕООД разполага с модерно отделение по клинична патология, мамографска апаратура,
извършва радиоизотопна диагностика, включително радиоимунология, в структурата му
действат също така клинична лаборатория, консултативно-диагностични кабинети.
На диспансерно наблюдение се водят около 16 000 пациенти. Ежегодно се регистрират
около 2000 нови болни. Броят им нараства, което кореспондира с демографското
застаряване на населението и увеличаване на рисковите фактори.
"Комплексен онкологичен център - Русе” ЕООД се развива като единствено
специализирано лечебно заведение в трите области - Русе, Разград, Силистра,
разполагащо с уникална техника и кадри, осигуряващи квалифицирано комплексно
лечение на пациенти със злокачествени новообразувания.
Комплексният онкологичен център се състои от диагностично-консултативен,
стационарен и административно-стопански блок. В диагностично-консултативния блок
има
специализирани
диагностично-консултативни
кабинети
(хирургичен,
гинекологичен, по медицинска онкология, по лъчелечение, дерматологичен, УНГ,
урологичен, за горна и долна ендоскопия, кабинет електрокардиографии, кабинет
ултразвукова диагностика) и клинико-диагностични структури (клинична лаборатория,
отделение по образна диагностика, отделение по клинична патология, отделение по
нуклеарна медицина, звено за регистрация и профилактика на онкозаболяванията и
информационно осигуряване).
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„Център за кожновенерически заболявания д-р
Вл. Горанов-Русе” ЕООД;
„Специализирана болница за
активно лечение на пневмофтизиатрични заболяванияРусе” ЕООД;
„Медицински център за
рехабилитация и спортна
медицина-1-Русе” ЕООД;
Медицински център по
стоматология гр. Русе;
„Център по психично здравеРусе” ЕООД;
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Медицински център
„Репродуктивно здраве
Д-р Щерев" Русе ООД

В центъра се извършва диагностика, лечение и рехабилитация на лица с кожни и
венерически заболявания.
Специализирана болница за лечение на лица с пневно-фтизиатрични заболявания.

В медицинския център за рехабилитация и спортна медицина работят лекари с три
специалности, които обслужват предимно спортуващи деца и ученици, както и спортни
клубове от Русе.
Медицинският център по стоматология е
стоматологична помощ в Община Русе и региона.

съсредоточил

специализираната

Центърът по психично здраве в Русе е единственото място в България, където успешно
функционира трудовата рехабилитация, арт- и музикотерапията.
Медицински център "Д-р Щерев Русе" е първата специализирана репродуктивна и
акушеро-гинекологична клиника в Русе. Русенският център е част от групата лечебни
заведения, създадени под егидата на доц. Атанас Щерев, бащата на ин витрото в
България. Клиниката в Русе работи в тясно партньорство с АГ болница "Д-р Щерев" и
Медицински център "Репродуктивно здраве" - София заедно с екипа от специалисти по
асистирана репродукция - http://ivf-bg.com/
Медицинският център разполага със следните специализирани оборудвани помещения:
гинекологични кабинети, колпоскопски кабниет, терапевтичен кабинет, терапевтична
стая, манипулационна – лаборатория, конферентна стая, асансьор, семинологична стая,
семинологична лаборатория, биологична лаборатория, подготвителна стая,
манипулационна – за гинекологични процедури и асистирани репродуктивни техники,
както и стая за дневен стационар.

Медицинският център предлага широка гама от услуги, свързани с репродуктивното
здраве: диагностициране и лечение на мъжки и женски стерилитет, гинекологични
прегледи, женска консултация, проследяване на бременност, терапевтични прегледи,
лабораторни изследвания. След изпълнение на изискванията на ИАТ и получаване на
разрешение ще се прилагат техники на асистираната репродукция.
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„Медицински център -1-Русе”
ЕООД;
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Здравна къща „Медика“
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Диагностично-консултативни

Центърът разполага с 4D ехограф, колпоскоп, кардиотопограф, светлинен и стерео
микроскоп, инкубатор, центрофуга, ламинарен бокс.
Медицински център – Русе ЕООД е лечебно заведение за оказване на специализирана
извънболнична помощ и функционира от 2004г. Той е разкрит към МБАЛ-Русе и ползва
базата на многопрофилната болница. Медицинският център разполага с кардиологичен,
неврологичен,
хирургичен,
УНГ,
ендокринологичен,
педиатричен,
детски
кардиологичен, неврохирургичен и инфекциозен кабинет.
В центъра се извършват и високо-специализирани дейности: ехокардиография,
сърдечно-съдов тест с натоварване, ЕКГ Холтер мониториране, непрекъснат 24-часов
запис на АН, електромиография, електроенцефалография, Доплерова сонография,
ларингостробоскопия, кабинет по образна диагностика - рентген, скенер.
Здравна къща "Медика" е специализирана групова практика за извънболнична помощ с
изградени центрове по Физикална и рехабилитационна медицина в гр. Русе, гр. Бяла, гр.
Борово и с. Ряхово и няколко успешно разработени възстановителни и SPA-комплекси в
гр. Русе. Високо квалифициран екип от специалисти работи в модерна и добре
оборудвана база, съответстваща на стандартите за физиотерапия и рехабилитация.
В основата на физикалната медицина и рехабилитация стоят болестите на съвремието –
травми на опорно-двигателния апарат, ревматологични заболявания, заболявания на
нервната система, обменни заболявания, остеопороза, стрес и хиподинамия, като
успешно съчетава приложението на преформираните и природните фактори със
съвременните средства за лечение.
Извънболничната помощ в Община Русе се осъществява от диагностично-

центрове ЕООД – 1 и 2
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консултативни центрове 1 и 2, в които работят по над 30 лекари с над 20 специалности.

Центрове по дентална
Двата центъра по дентална медицина предлагат стоматологични услуги.
медицина ЕООД – 1 и 2
Преватнтивно-информационен От 2004 г. към Община Русе функционира Превантивно- информационен център (ПИЦ)
център - Русе
– функционален орган на Общински съвет по наркотични вещества, където по договор
за съвместна дейност работят психиатри и психолози от Центъра по психично здраве –
Русе. Основната дейност на центъра е превенция на употребата на психо – активни
вещества сред младите хора и работа с лица с наркотична зависимост.

