ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
• Болници в областта
№
1

Наименование на лечебното
заведение
Интернет страница
МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“
АД Велико Търново
http://www.mobaltarnovo.com/

2
3

МБАЛ „Свети Иван Рилски“
Горна Оряховица
МБАЛ Павликени
http://www.bolnica.narod.ru/

4

МБАЛ „Д-р Д. Павлович“
Свищов

Кратко представяне
(профил, предимства – специализирани услуги, оборудване и т.н.)
Областна болница с публична собственост. Най-голямото лечебно заведение за
болнична помощ на територията на Великотърновска област. Дейностите на болницата
включват диагностика и лечение на остри заболявания, родилна помощ, физиотерапия
и болнична рехабилитация, диагнистика и консултации поискани от лекар и
стоматолог от други лечебни заведения, медико козметични услуги, учебна и научна
дейност и др.
Общинска болница с публична собственост. Обслужва пряко общини Горна
Оряховица, Лясковец и Стражица.
Районна болница с публична собственост. Обслужва общини Павликени и Сухиндол.
Извършва диагностика и лечение на заболявания от следните основни специалности:
вътрешни болести, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, неврология,
анестезиология, реанимация и интензивно лечение. Болницата разполага с 4
функционално-обособени структурни блока: консултативно-диагностичен,
стационарен, болнична аптека, административно-стопански.
Районна болница с публична собственост. Обслужва община Свищов. В болницата се
осъществяват следните лечебни дейнсоти: диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ,
родилна помощ. Разполага с два блока – диагностично-консултативен и стационарен.

• Специализирани лечебни заведения в областта

№
1
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Наименование на специализираното
лечебно заведение
Интернет страница
Държавна Психиатрична Болница – Церова
Кория
http://dpb-zcoria.org/
„СБР-НК“ ЕАД филиал Овча Могила
http://www.rehabilitation.bg/bg-filialiovchamogila.php

Профил на специализираното здравно заведение
Специализирана болница за лечение на психични заболявания.
Осъществява следните дейности: диагностика и лечение на психично
болни; психосоциална рехабилитация; психопрофилактика и промоция на
психично здраве; съдебно-психиатрична и трудова експертиза.
Специализирана болница за рехабилитаци. Методи на лечение:
балнолечение – вани, басейни/лечебни/, подводна гимнастика,
тенгенатори; топлотерапия – парафинолечение, криотерапия;
физиотерапия – електро и светло лечение; кинезитерапия; ароматерапия;
диетично хранене според заболяването;
Специализирана болница за активно лечение. Болницата разполага с наймодерно оборудване и собствен реанимобил, който позволява
транспортирането и на най-тежките случай от града и региона до
животоспасяващия комплекс.
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СБАЛ по Кардиология – Велико Търново

4

Специализирана болница по физиотерапия и Действа като специализирана болница и санаториум. Разполага с сектор
рехабилитация – Димана – с. Вонеща Вода
за инхалации, сектор за гинекологични иригации, вътрешен басейн с
различни температурни отсеци, сектор за Кинезитерапия др.
Специализирана белодробна болница „Д-р
Специализирана болница за активно лечение на пневмофизиатрични
Трейнман, В. Търново
заболявания
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Комплексен Онкологичен Център –
В.Търново

Междуобластен диспансер за онкологични заболявания с предмент на
дейност - осъществяване на комплексна онкологична помощпрофилактика, активно издирване, диагностика и лечение, периодично
наблюдение на пациентите със злокачествени заболявания и
преканцерози. Разполага с 206 легла за стационарна лечение,
диагностично-консултативен блок, болнична аптека, административно-

стопански блок.
7

Център за кожно-венерически заболявания
В.Търново

ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА КОЖНИ И ВЕНЕРИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВO с
предмет на дейност – активно издирване, диагностициране, лечение,
периодично наблюдение и рехабилитация на болни с кожни и венерични
заболявания.

