КООПЕРАТИВНАТА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ“ ЕАД
С АПАРАТ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ

Съчетанието от отлични битови условия, екип осигуряващ висококачествена медицинска услуга и благоприятна природна среда
прави "СБР - Здраве" ЕАД отлично място с национално значение за целогодишна профилактика, рехабилитация и възстановяване,
както за пациенти със сърдечно-съдови, неврологични, заболявания на опорно-двигателен апарат и обменни нарушения, така и за
профилактика на здрави хора.
След закупуването на последно поколение ултразвукова апаратура Accusion S2000 Siemens „СБР-Здраве” ЕАД все повече ще
отговаря на своето име. Динамично развиващото се лечебно заведение вече разполага с първата в България свръхмодерна апаратура
с възможност за автоматизирана с висока резолюция 3D картина, и доплери за изследване на сърце, коремни органи, екстракраниални
съдове, повърхностни структури, стави и ехомамография. Уникалното в тази аппаратура е т. нар. конзола с работна станция за
ехомамографии - последно поколение ултразвукова диагностика на млечната жлеза с автоматична реконструкция и 3D образ, което се
прави без никакво
рентгеново облъчване.
С новата апаратура могат да се уловят още в начален стадий сърдечносъдови, мозъчносъдови, ендокринни и неврологични
заболявания. Може би най-големият плюс на тази апаратура, обаче, е фактът, че диагностицира напълно безвредно заболяванията в
начална фаза, когато възможностите за пълно излекуване са по-големи.
Не случайно съвременните тенденции в медицината поставят акцент върху профилактиката. С тази апаратура „СБР-Здраве” ЕАД
извежда профилактиката по най-добрият начин на първо място.
Кооперативните структури вече се възползват приоритетно за профилактични прегледи и консултации.

№
1.
2.
3.
4.

5.

Вид изследване
Ехография на щитовидна
жлеза
Ехография на коремни органи
Ехокардиография

Лекар специалист
д-р Виолета Костадинова, MD PhD

Прием
с предварително уговорен час

Цена
35.00 лв.

Контакт
0898650332

д-р Виолета Костадинова, MD PhD
д-р Веселка Благоева кардиолог

с предварително уговорен час
вторник 12:00-14:00ч.

40.00 лв.
45.00 лв.

0898650332
0898650339

Доплер екстра/
интра краниални съдове

д-р Петя Иванова невролог

понеделник 12:00-14:00ч.

45.00 лв.

0898650339

д-р Таня Тунчева невролог

сряда 12:00-14:00ч.

Ехомамография

д-р Кирил Русинов

50.00 лв.

0898650344

с предварително уговорен час

