
      Приложение 1 
 
 

ОБЕМ ДЕЙНОСТИ 
 

по извършване на физиотерапевтични процедури с нискочестотни, 
средночестотни и високочестотни токове, светлолечение и ултразвук 

на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
 
 
І. Диагностична дейност, включваща: 
    1. Рутинни медицински прегледи във връзка с провеждането на 
физиолечение. 
    2. Електровъзбудимост – изследване на нервно-мускулната 
проводимост. 
 
ІІ. Лечебна дейност, включваща: 
1. Лечение с нискочестотни токове /бипулсатор, галванични токове/: 

- заболявания на опорно-двигателния апарат /кости, мускули, стави/; 
- заболявания на периферната нервна система /дископатии, дискова 
херния, радикулити/; 
- възпалителни заболявания, свързани с болеви синдром. 

 
2. Лечение със средночестотни токове: 

- заболявания на костно-мускулната система; 
- заболявания на периферната нервна система; 
- заболявания, свързани с болеви синдром. 

 
3. Високочестотни токове /УВЧ и Радар/: 

- заболявания на кости, стави и мускули; 
- заболявания на периферната нервна система; 
- заболявания, свързани с изшипявания на костите и околоставни 
тъкани; 
- синузити и възпаления на гърло и ушни канали. 
 

4. Лечение с ултразвук: 
- заболявания на опорно-двигателния апарат /кости, стави и мускули/; 
- заболявания на периферната нервна система; 
- следтравматични състояния; 
- синузити, отити и ангини; 
- гинекологични заболявания. 

 

5. Лечение с магнитно поле: 



- всички видове кости, ставни и мускулни заболявания; 
- заболявания на периферна нервна система; 
- болеви синдром. 
 

6. Лазерна терапия – лазер: 
- лазерна пунктура; 
- лечение на труднозаздравяващи рани; 
- възпалителни процеси. 
 

7. Светлолечебни процедури /солукс, кварц и биотрон/: 
- профилактично облъчване; 
- лечение на псориазис, акне и др. кожни увреждания; 
- лечение на болеви синдроми – ставни, мускулни и нервни; 
- синузити, ангини и отити; 
- гинекологични заболявания. 

 
ІІІ. Посещаемост на физикалния кабинет - средно 150 броя пациенти 
на месец. 
       Възложителят предоставя на Изпълнителя за ползване необходимите  
помещения и апаратура за извършване на дейността. Възложителят 
осигурява за своя сметка ел. енергия, вода, отопление и телефон, както и 
извършва основни и текущи ремонти на сградния фонд и апаратурата.  
        Изпълнителят осигурява изпълнение на услугата и присъствие на  
квалифициран медицински персонал, както следва: 

- минимум един лекар с висше медицинско образование с 
образователно-квалификационна степен магистър и призната медицинска 
специалност „Физикална терапия и рехабилитация“ два пъти седмично от 
07.30 до 15.00 ч., с обедна почивка 30 минути; 

- поне един специалист със специалност „Медицинска сестра“ всеки 
работен ден, от 07.30 до 15.00 ч., с обедна почивка 30 минути. 
 

Месечната цена не подлежи на промяна независимо от броя 
извършени физиотерапевтични процедури през месеца. 

Изпълнителят осигурява консумативи, дезинфекциращи средства, 
лични предпазни средства и облекло, необходими за изпълнение предмета 
на договора. Задължение на изпълнителя е да поддържа хигиена в 
помещенията и да осигури персонал за почистването им. 
 
Ръководител ОБЗР: 
 /инж.А.Друмева/ 
 


