ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
•
№
1.
2.

Болници в областта
Наименование на лечебното
заведение
Интернет страница
МБАЛ Свети Иван Рилски Козлодуй

3.

Първа частна многопрофилна
болница за активно лечениеВраца
МБАЛ Вива Медика

4.

МБАЛ - Христо Ботев

5.

МБАЛ - Бяла слатина

6.

МБАЛ - Оряхово

Кратко представяне
(профил, предимства – специализирани услуги, оборудване и т.н.)
Гр. Козлодуй ул.”Св. св. Кирил и Методий” 1;Отделения:вътрешни болести, детски
болести, акушерство и гинекология, хирургия, нервни болести, анестезиология и
интензивно лечение, образна диагностика и др.
Гр. Враца, ул. „Скакля” 6; Отделения: ортопедия и травматология, нервни болести,
физикална и рехабилитационна медицина, анестезиология и интензивно лечение.
Гр. Враца, ул. „Демокрация” 17; Отделения: вътрешни болести, хирургия, ортопедия и
травматология, анестезиология и интензивно лечение, отделение за долекуване и
продължително лечение по вътрешни болести – долекуване и продължително лечение.
Гр. Враца; Отделения: кардиология, вътрешни болести, гастроентерология,
нефрологично с диализно лечение, детски болести, , нервни болести, хирургия, съдова
хирургия, детска хирургия, урология, ортопедия и травматология, акушерство и
гинекология, неонатология, очни болести
Гр. Бяла Слатина, ул. „Захари Стоянов” 1 Лечение в областта на: вътрешни и детски
болести, акушерство и гинекология, хирургия, нервни болести, анестезиология и
интензивно лечение, инфекциозни болести, образна диагностика, медико –
диагностична лаборатория и др.
Гр. Оряхово, ул. „ Арх Цолов” 98
Отделения: Вътрешни болести, нервни болести, детски болести, инфекциозни болести,
физикална и рехабилитационна медицина, долекуване и образна диагностика

7.

Доболлнична медицинска
помощ - Враца

•
№
1.
2.
3.

4.
5.

Диагностика и лечение на заболявания, консултации, рехабилитация и профилактика.

Специализирани здравни заведения в областта
Наименование на специализираното
здравно заведение
Интернет страница
Специализирана болница за долекуване и
продължително лечение на белодробни
болести - Роман
Специализирана болница за долекуване,
продължително лечение и рехабилитация по
вътрешни болести - Мездра
Специализирана болница за пневмо –
фтизиатрични заболявания - Враца

Специализирана очна болница за активно
лечение - Ралчовски
Комплексен онкологичен център - Враца

Профил на специализираното здравно заведение
Гр. Роман , ул. „ Дим. Благоев” 2; Отделения: пулмологично –
пневмология и фтизиатрия, физикална и рехабилитационна медицина,
медико – диагностична лаборатория, клинична лаборатория.
Гр. Мездра, ул. „Манастирище 100; Отделения: вътрешни болести,
физикална и рехабилитационна медицина, медико – диагностична
лаборатория, клинична лаборатория, кабинет по образна диагностика
Ул. „ Ген. Леонов” 93
Медико – диагностична лаборатория, клинична лаборатория,
пневмологично отделение- пневмология и фтизиатрия, образна
диагностика, микробиология, долекуване, продължително лечение и
рехабилитация на белодробни болести.
Гр. Враца, ул. „ Трайчо Китанчев” 10
Диагностика и лечение , отделение очни болести
Гр. Враца, ул. „ Втори юни” 68
Онкологична хирургия, акушерство и гинекология, анестезиология и
интензивно лечение, медицинска онкология, лъчелечение, палиативни
грижи, нуклеарна медицина, обща и клинична патология, образна
диагностика, онкологична гастроентерология, медико – диагностична
лаборатория, клинична дизометрия и лъчезащита

6.

Център за кожно – венерически заболявания
- Враца

Кабинет за диагностика и лечение на кожни и венерически болести,
детска дерматология, съдови дерматолози, кабинет по микология,
лаборатория за диагностика на сифилис, физикална и рехабилитационна
медицина.
Гр. Враца, ул. „ Беласица” 1
Отделение психиатрия, кабинет приемно – консултативен, съдебен
кабинет, медико – диагностичен кабинет, психологична диагностика,
психо – социална рехабилитация, програма за зависими и др.

7.

Център за психично здраве - Враца

8.
9.

Център за спешна медицинска помощ Враца
Комплексен онкологичен център - Враца

10.

Медицински център „Света Ана”

ИЗBЬHБOЛHИЧHA MEДИЦИHCKA ПOMOЩ, ДИAГHOCTИKA, ЛEЧEHИE, PEXAБИЛИTAЦИЯ И
HAБЛЮДEHИE HA БOЛHИ, KOHCУЛTAЦИИ, ПPOФИЛAKTИKA, ЛAБOPATOPHИ И ДPУГИ BИДOBE
ИЗCЛEДBAHИЯ, ДOMAШHИ ГPИЖИ И ПOMOЩ HA БOЛHИ, EKCПEPTИЗA HA BPEMEHHA
HETPУДOCПOCOБHOCT, HAБЛЮДEHИE И MEДИЦИHCKA ПOMOЩ ПPИ БPEMEHHOCT И
MAЙЧИHCTBO

11.

Първа частна болница – Нов медицицински
център – Враца

Кардио кабинет, ортопедичен кабинет, ушно – носно – гърлен кабинет,
ендокринологичен кабинет, рехабилитационна медицина, акушеро –
гинекологичен кабинет, очен, неврологичен, психиатричен, рентгенов,
ехографски кабинет, клинична лаборатория, манипулационна,
хемотологични изследвания, биохимични изследвания, ехокардиография,
велоергометрия, холтер за кръвно налягане, спирометрия,

Гр. Враца ул. „Втори юни” 68
Онкологична хирургия, акушерство и гинекология, анестезиология,
лъчелечение, палиативни грижи, нуклеарна медицина, обща и клична
патология

Изготвил: Ина Гарванска

