“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – І РАДНЕВО” ЕООД
Управител: Д-р Владимир Желев
Адрес: гр.Раднево 6260 , ул. „Г.Димитров” №38
телефон: 0417/ 8 30 90
e-mail: mc_radnevo@abv.bg
Центърът предлага специализирана извънболнична медицинска помощ на съвременно ниво, с
висококвалифицирани специалисти, комплексни профилактични прегледи, диагностика, наблюдение и
лечение на заболявания, провеждане на диспансерно наблюдение на пациенти в областта на следните
специалности:
Хирургия;
Кардиология;
Очни болести;
Психиатрия;
Вътрешни болести;
Неврология;

Ушно-носно-гърлени болести;
Ендокринология;
Ортопедия и травматология;
Акушерство и гинекология;
Детски болести.

Центърът има сключени договори с РЗОК гр. Ст. Загора, „Дженерали Застраховане” АД,
ОЗОФ„Доверие”ЗАД, „ЗОФ Медико 21” АД, „ЗОФ ДАЛЛБОГГ Живот и здраве” ЕАД, ЗОФ „ЕЗОК” ЗАД, „Токуда
Здравно Застраховане” ЕАД, „ЗАД България” АД, „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД, „Фи Хелт Застраховане”АД,
„Евроинс – здравно осигуряване” ЗЕАД, ЗД”Евроинс”АД и др.
Прегледите при специалисти с направление от общопрактикуващ лекар се извършват срещу заплащане на
потребителска такса от 2,90 лв., съответно от 1,00 лв. за пенсионери. От заплащане на потребителска такса са
освободени лицата, посочени в чл. 37, ал.2 от ЗЗО, както и лицата, определени със Списък към Национален рамков
договор.

Прегледите при специалисти без направление се извършват срещу заплащане на първичен преглед – 30,00 лв.,
вторичен преглед – 15,00 лв.
Прегледите на пациенти по договор с частна здравно-осигурителна компания се извършват без заплащане,
срещу представяне на лична здравноосигурителна карта, издадена от съответната здравноосигурителна компания.
За издаване на медицинско свидетелство за любител шофьор, според изискванията на КАТ /очен и вътрешен
кабинет/ се заплаща 15,00 лв.
За издаване на медицинско свидетелство за професионален шофьор /хирургичен, УНГ, очен, неврологичен и
вътрешен кабинет/ се заплаща 25,00 лв.
За издаване на лична здравна книжка се заплаща 20,00 лв.
За издаване на медицинско свидетелство за работа в Република България се заплаща 25,00 лв.

ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ
кабинет

лекар

раб. дни

часове

Д-р Владимир Желев

от понеделник до петък

7:30 ч. – 16:00 ч.

Кардиологичен
кабинет

Д-р Диан Динев

от понеделник до петък

10:00 ч. – 14:00 ч.

Очен кабинет

Д-р Дарина Аносова

понеделник,
сряда и петък

7:30 ч. – 14:00 ч.

Хирургичен кабинет

Психиатричен
кабинет
Вътрешен кабинет
Неврологичен
кабинет

Ендокринологичен
кабинет
Травматологичен
кабинет

Д-р Тодора Бацева

вторник

14:00 ч. – 19:00 ч.

Д-р Диян Дойчев

от понеделник до петък

7:30 ч. – 13:30 ч.

Д-р Божил Божилов
Д-р Светла Желева

от понеделник до петък

13:30 ч. – 16:00 ч.

от понеделник до петък

9:00 ч. – 12:30 ч.

от понеделник до петък

10:00 ч. – 16:00 ч.

Д-р Красимира Желязкова
Д-р Росен Йорданов
Д-р Димитър Главчев

четвъртък

7:30 ч. – 14:00 ч.

Д-р Светла Матева

понеделник, вторник,
сряда и петък

8:30 ч. – 12:30 ч.

УНГ кабинет

Д-р Светла Желязкова

от понеделник до петък

7:30 ч. – 13:30 ч.

Детски кабинет

Д-р Митко Тодоров

от понеделник до петък

8:30 ч. – 14:00 ч.

АГ кабинет

