Приложение На 3 към чл. 7, ап.(4)
(Ново . ДВ, бр.84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
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На основание чл. 104, ал.2 от Закона за здравето и чл.7, ал.1 и 4 от Правилника
за устройството и организация га на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картоте ки на медицинскитеекспертизи с предложение
20 21 г. за промяна
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регистрационен НОМЕР на лечебното заведение

"Медицински център - Русе" ЕООД
“(наименованиена лечебното заведение)

Специализирана лека зска коне лтативна комисия

М|1|8|2|7|1|3|1 0|1|1 2|1|1|0|0|1|1|
Акушерство и гинекология

по

АниМатеева
име и фамипия на лекаря

-

специалист по

:

КОД специалност

Акушерство и
гинекология

|2. Член
Д-р Ивалина Граматико ва

Д-р

„пп

име и фамид тия на лекаря

-

|

0

| 1 |

|

|1. Председател

"им

0

КОД специалност

СПСЦИЗЛНО „Т

д-р

| 1 |

специалист по

:

КОД СПСЦИЗЛНОСТ

Акушерство и
гинекология

Г5|9|0|9|1|5|5|2|9|0|
|1|9|0|0|0|о|0|0 2|3|
ЕГН на лекаря

УИН на лекаря/НПК на лекаря по дентална медицина

Ц
ПЗ|1|1|2|2|2|4|4|9|5|
Г1|9 0|0 0|о 0|8|8|9|
ЕГН на лекаря

УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

Работно време на комисията:
Всяка сряда от 07.30 до 09.30 =таса в сградата на АГ комплекс,
1
етаж , кабинет по АГ

Специализирана лека )ска консултативна КОМИСИЯ
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УИН налекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина
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Работно време на комисията:
Всяка сряда от 13.30 до 14.00 часа в сградата на УМБАЛ старо крило,
,
3 етаж, кабинет М.» 13
Настоящата заповед да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и
изпълнение и на съответното лечебно заведение, РЗОК, ТП на НОИ и РДСП.
Заповедта подлежи на обжалване пред
Административен съд - Русе
в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс. [:
д-р Маргарита Николова
/Име и фамилия/

Директор на Регионална здравна инспекция - Русе
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