
 

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, РАЗПОЛОЖЕН В 

КВ. "ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЕВО", 

ГР. РАКОВСКИ, НА ПЛОЩ ОТ 1200 КВ.М.











  гр. Раковски гр. Раковски 
ул. “ Васил Петлешков ” ул. “ Васил Петлешков ” №№ 1 1

в непосредствена близост до МБАЛ Раковскив непосредствена близост до МБАЛ Раковски
и Бърза помощ- гр.Раковски и Бърза помощ- гр.Раковски                 

Регистратура Регистратура 
              тел. тел.     03151/03151/  31-52 31-52 
          тел/факс 03151/тел/факс 03151/  20-3320-33

              GSM :  08GSM :  0888/353649 и 0888/43832288/353649 и 0888/438322
                ee--mail :mc_elisaveta@abv.bgmail :mc_elisaveta@abv.bg



АКО ИМАТЕ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ, АКО АКО ИМАТЕ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ, АКО 
ИСКАТЕ ДА БЪДЕТЕ ДОБРЕ КОНСУЛТИРАНИ ИСКАТЕ ДА БЪДЕТЕ ДОБРЕ КОНСУЛТИРАНИ 
ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ ЗА ВАШЕТО ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ ЗА ВАШЕТО 

ЛЕЧЕНИЕ, АКО ВИ Е НЕОБХОДИМА ЛЕЧЕНИЕ, АКО ВИ Е НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛТАЦИЯ ОТ ЗДРАВНО ЕСТЕСТВО, АКО КОНСУЛТАЦИЯ ОТ ЗДРАВНО ЕСТЕСТВО, АКО 

СА ВИ НЕОБХОДИМИ ПЕРФЕКТНО СА ВИ НЕОБХОДИМИ ПЕРФЕКТНО 
НАПРАВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЛИ ИМАТЕ НАПРАВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЛИ ИМАТЕ 

НУЖДА ОТ ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ.НУЖДА ОТ ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС !!!ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС !!!



 Обслужва пациенти с Обслужва пациенти с 
направления отнаправления от  всичкивсички    
семейни лекари на града и семейни лекари на града и 
страната. страната. 

 ЛКК комисияЛКК комисия
 Издаване наИздаване на  медицински медицински 

удостоверения за работа удостоверения за работа ,,  
гражданскиграждански  бракбрак и други. и други.

 Издаване и презаверяване Издаване и презаверяване 
на здравни книжкина здравни книжки

 Хирургични интервенции в Хирургични интервенции в 
областта на малката и областта на малката и 
средна хирургиясредна хирургия

 Клинична лаборатория Клинична лаборатория 
 Микробиологична Микробиологична 

лаборатория лаборатория 

        Договор със Здравната касаДоговор със Здравната каса  
Договор със здравно-Договор със здравно-

осигурителен фонд – осигурителен фонд – 
ОЗОФ“ Доверие  ”ОЗОФ“ Доверие  ”

от 8.00 до 19.30 ч



№ 
Кабинет 

Регистратура;

101 Манипулационна 
Спешен кабинет

102 Хирургичен кабинет 
103 Манипулационна хирургичен 

кабинет
104 Операционен блок 

Кабинет за предоперативна 
консултация 

105 Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория

106 Неврологичен кабинет
107 Паразитологичен кабинет- 

консултативен

№ Кабинет 
201 Кожен кабинет 

Пулмологичен кабинет
202 Вътрешен кабинет
203 РКК 
204 Ендокринологичен кабинет

Психиатричен кабинет
205 Манипулационна кожен кабинет
206 Очен кабинет
207 Педиатричен кабинет

Ехографски кабинет
208 Анестезиологичен кабинет

Микробиологичен кабинет
210 Физиотерапевтичен кабинет
211 Акушеро-гинекологичен кабинет
212 Манипулационна АГ кабинет
213 Уши-нос-гърло
214 Манипулационна УНГ
215 Счетоводство
216 Медицински управител

Филиал  гр.Брезово
 ул.  „ Георги Димитров „ № 25 – партер 

Има разкрити и функциониращи следните 

специализирани кабинети :



        Хирургичен кХирургичен кабинеабинетт
          Операционна зонаОперационна зона

Изключително разнообразни операции в 
областта на малката и средната хирургия

работят : работят : 

д-р Румен Павлов - хирургд-р Румен Павлов - хирург

д-р Васил Горанов - хирургд-р Васил Горанов - хирург

  д-р Георги Тонков - анестезиологд-р Георги Тонков - анестезиолог



В МЦ има разкрити четири 
легла за краткосрочно 

наблюдение 



КЛИНИЧНА и 
МИКРОБИОЛОГИЧНА 

ЛАБОРАТОРИИ
Д-р  ЕМИЛ КАРАИВАНОВ и 

д-р ЕЛИ ХРИСТОЗОВА

в Клиничната  и в Клиничната  и 
Микробиологична Микробиологична 
лаборатория се лаборатория се 

извършват извършват 
над 150 вида над 150 вида 
изследванияизследвания



НеврологиченНеврологичен кабинет кабинет

работят : 
    Д-р Иван Томбашки
Д-р Елена Коларова и

     Д-р Илия Краев
 Прегледи

Доплерова сонография на артерии и 
вени
Лечение на неврологични 
заболявания – дископатии, 
невралгии, 
невропатии, неврити,епилепсия, 
паркинсон,церебрастения, мигрена, 
ишияс,лумбаго
 Лечение на мозъчно-съдова болест 
и други
Диспансеризация



Диагностика и терапия на гъбични 
заболявания
Проблемна кожа – акне, 
козметични процедури- химически 
пилинг,
йонофореза, Дарсонвал , четков 
пилинг
Полово-предавани болести
Алергологично тестване и 
лечение на алергични 
заболявания
Електрокоагулация
Криотерапия
Лазер лечение
Диагностика с  лампа на ВУУД
Перфорация на уши, нос, пъп

Дермато-венерологичен кабинет
Д-р Сатеник Сариева



Пулмологичен кабинет

Лечение на белодробни 
болести в т,ч астма, ХОББ , 

пневмонии, бронхити, алергии 
и др.

Определяне на витален 
белодробен капацитет и 

форсиран експираторен обем 
за 1 мин.

Спирометрия – функционално 
изследване на белия дроб

Туберкулинова проба на манту
Плеврални пункции
Диспансеризация

Експертиза в ЛКК за временна 
и трайна нетрудоспособност

Д-р Венцеслав Бояджиев



Вътрешен кабинет

Д-р Кирил Карагеоргиев 
Лечение на болести в 
областта на интерната 

включително 
пулмология,ревматология, 

гастроентерология , 
алергология, нефрология

Екг
Ехографии – ултразвукова 

диагностика на коремни 
органи  -  черен 

дроб,жлъчен мехур , 
бъбреци, далак 

Фиброгастроскопии – 
„ Олимпус „ – ФГС – оглед 
на стомаха и вземане на 

хистологични проби 
Специфични 

инструментални 
изследвания



КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-р Делчо Гюлев Д-р Татяна Симеонова 

Цветен доплер- ехография 
на съдове

Лечение и диагностика на 
артериална 

хипертония,миокарден 
инфаркт, сърдечни 

пороци,
 ритъмни и проводни 
нарушения, сърдечна 
недостатъчност и др.

ЕКГ
Холтер – 24часов 

мониторен контрол на 
кръвното налягане 
Ехокардиография с 

цветен доплер
Стрес 

тест,велоергометрия
Доплерова сонография 

артерии и вени
Пневрална пункция по 

спешност
Кардио-пулмонална 

ресусцитация
Диспансеризация

Други
Д-р Иван Мануков



ЕДНОКРИНОЛОГИЧЕН 
ПСИХИАТРИЧЕН КАБИНЕТ

Д-Р Никола Панайотов
• Експертизна дейност
• Лечение на тревожни  

разстройства, депресии
• психози,психосоматични 

заболявания
• Терапевтични сесии
• Сесия в екип
• Тестове – за интелигентност, 

паметни нарушения , личност
• И други

Д-Р НИКОЛАЙ БОТУШАНОВ
Подагра,диабет, затлъстяване
Болести на щитовидната 
жлеза,панкреас,надбъбречни 
жлези,хипофиза, включително пункции и 
биопсии
Ехографии
Остеодензитометрия  ( определяне на 
костната плътност )  – интерпретация
Доплерова сонография – ехографско 
изследване на съдовете
Диспансеризация



Комплексна авторефрактометрия  ( изследване зрението чрез компютър )
Офталмоскопия – изследване на очното дъно
Офталмометър на Джавал
Скиаскопия
Лечение на глаукома
Биомикроскопия
Пластични операции на клепачите
Операции за възстановяване на зрението при травми със или 
без чужди тела
Операции на глаукома
Всичко това с модерен операционен микроскоп!!!
Сваляне и промиване на контактни лещи
Цветни проби за слъзни пътища
Проба на Ширмер
Проба на Зайдел
Блефарорафия, блефаротомия
Други малки и средни оперативни интервенции
Диспансеризация

ОЧЕН КАБИНЕТ

Д-р Андрей Бакърджийски

Д-р Дафина Стаменова



Педиатричен кабинет
• Всички детски заболявания в областа на 

ревмокардиология
• Неврология ,пулмология, ендокринология, нефрология, 

гастроентерология
• Екг
• Ехографии
• Диагностичен ултразвук на коремни органи и 

ретроперитонеум
• Ректално туширане
• Поставане на назогастрална сонда
• Снемане на неврологичен статус
• Диспансеризация

Д-р Тонка Николова 



Ехографски кабинет

Ехографии – 
ултразвукова 

диагностика на 
коремни органи  -  

черен дроб,жлъчен 
мехур , бъбреци, далак 

Д-р Кирил Карагеоргиев - интернист

Д-р Николай Ботушанов- ендокринолог

Д-р Наталья Логинова – специалист АГ

Д-р Антон Михнев – специалист АГ 



Физиотерапевтичен кабинет

Инфраруж ( светлотерапия ) 
УВЧ терапия ( лечение с 

високочестотен ток )
Лечение с нискочестотен ток

СВЧ терапия ( лечение с 
средночестотен ток )

Магнитотерапия
Диадинамик

Лечение с ултразвук
Водолечение, тангентор

Комплекс от процедури с ( над ) 2 фактора 
от апаратна и кинезетерапевтична техника

И други

Мануална терапия 
Иглотерапия

Парафинолечение (  термотерапия ) 
Солукс ( светлотерапия ) 

Д-р Светла Казакова



                  Акушеро - гинекологичен Акушеро - гинекологичен 
кабинеткабинет

Проследяване на бременност, прекъсване на бременност, ехографии , 
поставяне спирали, тъканно-деструктивно лечение на доброкачествени 

изменения на маточната шийка
Д-р Наталья Логинова

Д-р Антон Михнев 



Възстановяване на 
проходимостта на евстахиевите 
тръби
Аудиометрия
Изследване на вестибуларен 
апарат
Тонзилектомии ( операции на 
сливици )
Калометрия
Полипи – носни и ушни
Детска оториноларингология
Операции на синусите 
Затруднено носно дишане
Септопластика – корекция на 
носна преграда
Мукотомия
Ексцизия на халацион
Назофарингоскопия
Индиректна ларингоскопия 
Вземане на биопсичен материал 
от външно ухо
Обработка и шев на рани на Лор
Трахеостомия
И други оперативни дейности
Диспансеризация

Кабинет Уши-нос-гърлоКабинет Уши-нос-гърло

Д-р Румен 
Александров



От 2001год ежегодно организира 
и провежда първоначални 

медицински прегледи и 
изследвания на наборници от 
Община Раковски и  Брезово





В МЦ „ Света Елисавета „ ЕООД    е 
създадена организация за попълване, 
съхраняване и поддържане на  електронни 
здравни  досиета.  
Осигурено е организирано управление на 
медицинската информация на пациента - чрез 
компютърна информационна система. В 
процеса на работа  управлението на 
медицинската информация е обект на 
непрекъсната оценка и усъвършенстване , 
като в този процес активно участва фирмата 
доставчик на софтуера . По този начин тя е и 
изключително достъпна до пациента чрез 
лекаря.
Досието съдържа амбулаторен лист, данни за 
проведени диагностични процедури и 
изследвания, данни за диспансеризация на 
пациентите, информирано писмено изразено 
съгласие за провеждане на диагностични и 
лечебни методи и всички останали 
медицински документи,  издавани от центъра 
и други лечебни заведения във връзка със 
здравното състояние на пациента.



МЦ”СВЕТА ЕЛИСАВЕТА ”ЕООД
  

УПРАВЛЕНИЕ:
МЕД.УПРАВИТЕЛ – Д-Р КИРИЛ  КАРАГЕОРГИЕВ

ЗАМ.МЕД.УПРАВИТЕЛ И МЕНИДЖЪР – Д-Р ИВАН ПОПОВ
АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР – Д-Р ИЛИЯ КРАЕВ

ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА
03151/ 31-52

 


