Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за
медико-социални грижи и диализните центрове
Номер и
дата на
разрешение
то за
лечебна
дейност

Данни за лечебното заведение име, седалище, капитал, ЕИК и
единен регистрационен код, адрес
на осъществяване на дейността

Ниво на компетентност на
съответните структури

1

2

3

ЦПЗ-111

приемно-диагностично звено "Център за психично здраве
6E+03 приемно-диагностични кабинети
Проф. д-р Иван Темков - Бургас"

ЕООД, гр. Бургас
27.03.2020

6E+03 кабинет за детско-юношеска

консултация
гр. Бургас, жк "Лазур", Парк "Езеро"
6E+03 кабинет за спешни състояния
отделение за лечение на спешни
84 000
психиатрични състояния - психиатрия IIIто ниво
ЕИК: 000053202
6E+03 психиатрия III-то ниво

код:

0204331011

гр. Бургас, жк "Лазур", Парк
"Езеро"

отделение за лечение на тежки психични
разстройства - психиатрия III-то ниво
6E+03 психиатрия III-то ниво
отделение по психиатрия за лечение на
зависимости - психиатрия III-то ниво
6E+03 психиатрия III-то ниво

Име от документа за самоличност
за лицата, членове на
управителните и контролните
органи на лечебното заведение

Видиве лечебни дейности, за които
е издадено разрешението

Дата на отнемане
на разрешението и
основанието за
това

Промени във
вписаните
обстоятелства

4

5

6

7

д-р Надя Кирова Желязкова

управител

спешна психиатрична помощ;
диагностика и лечение на лица с
психични разстройства;
периодично наблюдение и консултации
на лица с психични разстройства и
домашен патронаж;
психотерапия и психо-социална
рехабилитация;
психиатрична и психологична
експертна дейност;
създаване и поддържане на
регионална информационна система
на лица с психични разстройства за
нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1
от Закона за здравето;

Звено за психосоциална рехабилитация,
ресоциализация и трудова терапия -

промоция, превенция и подобряване
психичното здраве на населението;

отделение "Дневен стационар" -

информиране на обществеността по
проблемите на психичното здраве;

отделение "Дневен център за детскоюношеско психично здраве" -

Звено за спешна и мобилна психиатрична
помощ -

Вписва нова
специалност
Детска
психиатрия;
Разкрива ново
отделение
"Дневен център за
детско-юношеско
психично здраве".

научноизследователска дейност в
областта на психичното здраве;
клинични изпитвания на лекарствени
продукти;
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