САГБАЛ „Д-р Щерев”

Медицински център „Репродуктивно здраве”

Отчет за дейността през 2009

Мото
„Ние създаваме радост”
Мисия
Ние, лекарите и специалистите в Специализирана Акушеро-гинекологична болница „Д-р
Щерев” осигуряваме висококачествена здравна помощ и грижи в областта на
акушерството, гинекологията и асистираните репродуктивни технологии. Качеството на
здравната помощ в клиниката се осигурява от уменията на опитни и квалифицирани
професионалисти, съвременна материално-техническа база и използване на нови и наймодерни технологии, прилагани във водещи Европейски и световни клиники.
Основните ценности на всички, работещи в клиниката са:
• етично поведение във всички аспекти на предоставянето на здравната помощ и
грижа;
• стремеж към постигане на отлично качество в обслужването;
• болницата да бъде място, където всеки талантлив и мотивиран член на екипа
може да сподели и развие своя професионален потенциал.
Политиката ни при управлението на човешките ресурси е насочена към привличането и
задържането на висококвалифицирани и отговорни специалисти, чрез осигуряване на
условия за непрекъснато повишаване на квалификацията, знанията и опита.
Ние се стремим да надхвърлим очакванията на всички наши пациенти, като се
ангажираме с доставянето на качествени дейности във всички аспекти на работата ни.
Стараем се да развиваме активно научна и учебна дейност, индивидуални и групови
обучителни форми в областта на АРТ, интерактивни обучителни програми за пациенти.
Широко застъпени са и социалните дейности към персонала, както и корпоративната
социална отговорност към обкръжаващата среда.
История
Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология д-р Щерев
води началото си от образуването на Акционерно дружество „АГКДР Щерев” от
07.06.1999 г. Първата копка и започването на строителството е през месец март 2000 г., а
четири години по-късно, (08.01.2004 г.) е открит и първи етап на болницата. Завършването
на строителството и откриването на родилно отделение става на 09.12.2006 г. Към
Още преди създаването на САГБАЛ „Д-р Щерев”, екипът на доц. д-р Атанас Щерев полага
основите по прилагането на най-модерните технологии за лечение на безплодието в
България.
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Днес, след повече от две десетилетия опит в ин витро оплождането и лечение на
безплодието, екипът от лекари, ембриолози, акушерки продължава успешно да въвежда и
прилага уникални и нови за България методи, които увеличават шанса на безплодните
двойки да се сдобият със своя рожба. Ето някои от тях:
 Първото родено „бебе в епруветка” - 1988 г. Процедурата е извършена от доц.
Атанас Щерев, съвместно с биолога доц. И. Ватев
 Първото приложение на метода ИКСИ (инжектиране на сперматозоид в
яйцеклетката) – 1996 г. Процедурата е извършена от доц. Атанас Щерев и
ембриолога Димитър Баров
 Първото бебе, родено по метода ИКСИ – 1997 г. Процедурата е извършена от доц.
Атанас Щерев и ембриолога Димитър Баров
 Първото приложение на метода PESA (подкожно аспириране на сперматозоиди от
епидидима - депо, в което се събират зрелите сперматозоиди) – 1998 г.
 Първо успешно приложение на метода FISH (метод за генетична оценка на
сперматозоиди) - 2000 г.
 Биопсия на бластомери и PGD чрез FISH (преимплантационна генетична
диагностика) -2000 г.
 За първи път успешно се прилага техниката асистиран хетчинг (излюпване) - 2000 г.
 Успешно оплождане на яйцеклетки с незрели сперматозоиди (сперматиди) – 2003
г.
 Първата успешна бременност от замразени ембриони, осъществена по найсъвременен метод (витрификация) – 2003 г.
 Първата успешна бременност със замразени сперматозоиди, получени чрез
метода PESA – 2004 г.
 Успешно приложение на метода ин витро матурация на незрели яйцеклетки – 2004
г.
 Успешно замразяване на яйчникова тъкан и яйцеклетки – 2005 г.
 Клинично приложение на метода ко-култувиране на ендометриални клетки,
предназначен за пациентки с неуспешни ин витро или ИКСИ опити – 2006 г.
 Първо успешно размразяване и оплождане на яйцеклетки по метода ИКСИ – 2007
г.
 Клинично приложение на локална имуномодулация чрез периферни моноцити/ 2007 г.
 Първото бебе, родено по метода ко-култивиране на ендометриални клетки – 2007
г.
 Първите близнаци, родени от замразени ембриони по най-съвременен метод
(витрификация) – 2008 г.
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Структура
Болницата има разкрити няколко търговски дружества Акушеро-гинекологична болница
„Д-р Щерев” (САГБАЛ "Д-р Щерев" ЕООД), Медицински център „Репродуктивно здраве”,
аптека, кафене и „Институт по репродуктивно здраве” – неправителствена организация в
обществена полза.
Обща структура и взаиомовръзки

САГБАЛ
Д-Р ЩЕРЕВ
ЕООД

МЦРЗ ООД

АГКДР ЩЕРЕВ АД

ЕТ

АПТЕКА

ИРЗ

КАФЕНЕ
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1. ПЕРСОНАЛ
Работещи в болницата – към 31 XII 2009 г. в болницата работят на трудов и граждански
договор следните специалисти и помощен персонал.
Юридическо лице

Трудов
договор

Граждански договор ОБЩО

САГБАЛ "Д-р Щерев" ЕООД

68

12

80

МЦ "Репродуктивно здраве" ООД

30

1

31

ЕТ "Никола Милачич"

10

10

АГКДР "Щерев" АД

12

12

Сдружение „ИРЗ”

1

1

2
137

Обобщена справка персонал (трудов и граждански договор) към 31.12.2009 г.
Длъжност
Брой
Лекари
28*
* Акушер-гинеколози на основен трудов договор
7
* Акушер гинеколози на граждански договор
5
* Лекари, без специалност
3
* Анестезиолог на основен трудов договор
1
• Кооперация от анестезиолози, с които болницата
4
има договор за предоставяне за предоставяне на услуги
* Кардиолог на основен трудов договор
1
* Неонатолог на основен трудов договор
1
* Патологанатом на втори трудов договор
1
* Мамолог на граждански договор
1
* Генетик на граждански договор
1
* Андролог/Уролог (1 на трудов и 1 на граждански договор) 2
* Хирург на граждански договор
1
Ембриолози
9*
Акушерки (една от които на граждански договор)
24
Санитари
11
Здравен инспектор
1*
Рентгенов лаборант
1
Медицински лаборанти
2
Психолог
1
Административен персонал
24
5

Медицински секретари
Технически секретар
Технически сътрудник
Координатор Фонд – АРТ
Административен координатор
Счетоводител
Специалист, финансово-ресурсна дейност
Стажант Финансово-счетоводен отдел
Човешки ресурси
Специалист, маркетинг и реклама/Главен секретар ИРЗ
Статистик, медицинска статистика
Специалист, здравноосигурителна каса
Системен администратор
Ръководен персонал
Управител, лечебно заведение
Изпълнителен директор
Гл.счетоводител
Управител, кафене/Специалист, сигурност
Управител, аптека
Управител „Витро Медиа Груп”
Помощен персонал
Техник, медицински газове
Шофьори
Домакин
Машинен оператор
Водопроводчик
Охранители
Друг персонал
Магистър-фармацевт
Бармани
Работник, кухня
ОБЩО

11
1
1
1
1
1
1
1
2
1*
1
1
1
6
1
1
1*
1*
1
1
17
1
6
1
1
1
7
6
1
4
1
130

* Забележка: броят персонал е на база физически лица, а не сбор от заеманите
длъжности в отделните дружества
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2. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ. ПРИХОДИ, РАЗХОДИ.
ПРИРАСТ ОТ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ (нарастване в процент
на годишнна база)

САГБАЛ

2004
2005
2006
2007
2008
2009

+387,7%
+69,5%
+86,1%
+60,2%
+53,06%

прираст на приходите за 2009 г.
53,06% спрямо предходна година в %

Разпределение на приходите по източници на финансиране (в относителен дял):
1. Приходи от СЗОК – 6%;
2. Приходи от Център „Фонд за Асистирана репродукция” –26%;
3. Приходи ДРУГИ (частно финансиране, здравноосигурителни фондове и други) 68%.
ПРИХОДИ 2009г.

6%
26%
68%

1
2
3

3. ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2009 г.
Закупена апаратура

94 063.89 лв.
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4. ОБЩА СТАТИСТИКА ПО АРТ. СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ОПЕРАЦИИ, МАНИПУЛАЦИИ,
РАЖДАНИЯ, ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.
ОБЩА СТАТИСТИКА ПО АРТ – ин витро/ICSI (2009 г.)
Брой пункции фоликули

678

Брой стимулирани цикли

545

Брой лимитирани и спонтанни
цикли

133

Ин витро процедури

89

ИКСИ процедури

438

Ин витро/ИКСИ процедури

151

Ембриотрансфери (ЕТ)

592

Брой бременни

155

% бременност/ЕТ

26,2%

Средна възраст на жените: 34 г.
ИНСЕМИНАЦИИ (2009г.)
KIH (съпружеска вътрематочна инсеминация)
• 694 цикъла
• 430 жени
• 77 бременни
– 11.1% бременни/ цикъл
– 18% бременни/ жена
Възраст
Цикли
Брой бременни
До 40 г.
618
73
Над 40 г.
76
4
KID (донорска вътрематочна инсеминация)
• 198 цикъла
• 102 жени
• 26 бременни
- 13.63% бременни/ цикъл
- 25.6% бременни/ жена
Възраст
Цикли
До 40 г.
154
Над 40 г.
44

Брой бременни
26
1

% бременности
11.8%
5.3%

% бременности
17%
3%
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ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ, ИЗВЪРШЕНИ В ЕМБРИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И
КРИОЛАБОРАТОРИЯ
Брой на
пациенти

Процедура (брой жени)
Размразени ембриотрансфери (брой жени)

99

Замразяване на ембриони (брой жени)

96

Замразяване на сперматозоиди (проби)

166

Инсеминации

895

Съпружески инсеминации

699

Донорски инсеминации

196

Имунологични тестове

133

Разширени спермограми

298

Ендометриална биопсия и култивиране на клетки
Замразяване на ендометриални клетки

47
106

Ко-култивиране на ембриони с еднометриални
клетки
Локална имуномодулация (РВМС)

45
2

ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ – 2009
Общ брой преминали болни

869

Малки гинекологични операции
(Abrasio, Punctio kystae, ХУЗК и др.)

218

Отворени коремни операции

20

PESA/TESE

28

Ендоскопски операции

124

HS

81

LS

43
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РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ - 2009
Общ брой преминали болни

262

Нормално раждане

76 (29%)

Оперативно родоразрешение

186 (71%)

Общ брой родени бебета

274

Средна възраст на родилите жени

30,8 г.

% на родилите над 35 г.

21 %

% родили след АРТ
% многоплодни бременности

4.5 %

% патологични бременности

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2009 г.
Вид изследване (брой изследвания)
Хормонални изследвания

Брой
17 977

Кръвна картина

2 986

СУЕ

1 238

Урина

1 640

Спермограма

1 656

Имунологични изследвания (панел скрининг, антифосфолипидни
АТ, антиовариални, клетъчен имунитет)

645

Генетични изследвания (венозни тромбози, цитогенетични, БХС)

708

ОБЩО

26 850

5. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
В болница се провежда активна учебна дейност, която е насочена в две основни
направления: обучение на персонала и обучение на външни специалисти в областта на
АРТ.
а/ обучение на персонала
Разглеждаме обучението на персонала като част от обучението през целия живот (life long
learning), а не като еднократно действие.
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План за професионално развитие на персонала
 Изготвяне на ежегодна програма за обучения от отдел “Човешки Ресурси” свързана с
политиката на обучение и развитие на персонала
 Участие в конгреси, семинари и симпозиуми*
 Размяна на добри практики с центрове от чужбина
 Team Building, а именно използването на игри, нестандартни ситуации чрез които се
изгражда по-добра вътрешнофирмена комуникация
* Участия в конгреси на лекари, ембриолози, акушерки и медицински сестри
The search for excellence in IVF laboratories: towards “the
best” ESHRE campus 23-24.01.2009
Vitrification hands-on workshop 27-28.01.2009
Оптимизиране на стимулационните протоколи с
антагонист на гонадолиберина, 02.2009
13th World Congress on Human Reproduction, 5 – 8.03.2009
10-ти Национален конгрес на БАСРЗ, 23-26.04.2009
The 3 rd International IVF congress. 14-16.05.2009
World Medical Plaza 2009, 25-31.05.2009
Ден на репродуктивното здраве, 05-06.06.2009
Семинар: Текущи проблеми на счетоводната отчетност и
социалното осигуряване, Български законник 13.0616.06.2009
China International medical equipment fair, 27-31.10.2009
th

18 Annual Congress of the European Society of
Gynecological Endoscopy, 28-31.10.2009
12 международен симпозиум по имунология на
репродукцията, 25-28.06.2009
Basic Research in Endometriosis, ESHRE, 4-5.09.2009
10 международно изложение за здравеопазване, мед.
техника и лекарствени препарати, 07.12-10.12.2009
3-ти Софийски симпозиум „Поликистозни яйчници и
лечение на стерилитета”, организиран от Институт по
Репродуктивно Здраве и САГБАЛ „Д-р Щерев”, 1416.11.2009

Болоня, Италия
Валенсия, Испания
Утрехт, Холандия

1
1

Венеция, Италия
Несебър

1
2
10

Мадрид, Испания

1

Сеул, Корея
Бургас

1
4

Бургас
Чънгду, Китай
Флоренция, Италия

1
2
1

к.к. Св. Св.
Константин и Елена
Льовен, Белгия

1

Москва, Русия

1

София

2

15

б/ индивидуални курсове на обучение в областта на АРТ
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 Обучение по репродуктивна медицина - лекари и биолози от САГБАЛ Д-р Щерев,
обучавани на Асистирани репродуктивни методи и Ин-витро оплождане при човека
през 2009 г.:
• Д-р Таня Степанова Арабаджи
• Д-р Петя Петрова Чавеева
• Д-р Надя Минкова Магунска
• Лъчезара Георгиева Велева
• Ивайло Светиславов Милошевич
• Ива Георгиева Колева
 Лекари и биолози от болници в страната и чужбина:
•
•

Д-р Верица Органджийска –Македония, обучение по ембриология 31.08.23.09.2009г.
Д-р Живко Павлов Петров МЦ „Вяра” София, обучение по ембрионална андрология
31.03-14.04.2009г.

в) Отличия и удостоявания
•

Ембриолозите Таня Милачич и Любослава Петкова, след успешно положен изпит
пред комисия на ЕSHRE в Амстердам 26.08.2009 г. са удостоени със звание senior
clinical embryologist . Издаден им е сертификат.

•

Постер на тема „Detection of progesterone induced blocking factor in pre-decidual
multipctent stromal cells”, подготвен от колектив, в който участвуват С.Кюркчиев,
А.Щерен, Т.Тимева, М.Юнакова спечели Първа награда на 7th European Congress of
Reproductive Immunology, Marathon, Greece.

ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПАЦИЕНТА
а/ сп. АРТи
От месец февруари 2009 г., АГ Болница „Д-р Щерев” стартира издаването на собствен
информационен електронен бюлетин с името „АРТи”.
Бюлетинът се разпространява безплатно, по интернет, чрез абонамент. В края на 2009 г.,
броя на абонатите възлиза над 600.
Списанието съдържа интересна информация за най-новото от света на репродуктивното
здраве и репродуктивните технологии. Статиите се списват от медицински лица с висока
квалификация и дългогодишен опит, което гарантира тяхната полезност и достоверност.
Брой

Месец

Тема на броя

1

Януари

Училище за бъдещи родители "Ние създаваме радост"
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2

Февруари

Стволовите клетки - медицината на бъдещето

3

Март

Резултати от ин витро и ИКСИ процедури в клиника "Д-р Щерев"
през 2008г.

4

Април

Преди АРТ. Да потърсим причина за безплодието

5

Май

Да се подготвим за АРТ! Въпроси и отговори за "Фонд за асистирана
репродукция"

6

Юни

Пътят на майчинството. Различни гледни точки към сурогатното
майчинство

7

Юли

25-ти конгрес на ESHRЕ

8

Август

Лято е - време за почивка!

9

Септември

Донорство на яйцеклетки

10

Октомври

Преждевременна яйчникова недостатъчност

11

Ноември

Синдром на поликистозните яйчници

12

Декември

Годишен обзор на най-важните теми и събития през 2009 г.

б/ Училище за бъдещи родители „Ние създаваме радост”
Общ брой проведени цикли на обучение (всеки от по 3 модула) – 7 (с 2 по-малко поради
обявената грипна епидемия през месеците октомври и ноември);
Първи модул - етапи на бременността, полезни съвети, емоциите по време на
бременността
Втори модул - всичко за раждането
Трети модул - първи грижи за новороденото
 Период на провеждане: три поредни недели, с продължителност 3 часа
 Лекциите се водят от акушерки, лекар акушер-гинеколог, анестезиолог, психолог;
 Аудитория: бременни жени и техните партньори (общо около 250 човека за годината);
 Среден брой участници за модул: 20
 Освен за пациенти на клиниката, училището за бременни е отворено и за външни
пациенти;
 Включена е лекция за гимнастика за бременни и масаж за новородени;
 Освен традиционните фирми, които представят свои продукти - козметика, витамини,
детски храни, през новата година интензивно включихме и представители на фирма
„Чиполино”, които демонстрират най-новите модели колички и кошарки пред
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бъдещите родители, като обясняват предимствата и недостатъците на всеки модел. С
нов асортимент се включиха и представители на „Неделчев и Неделчев”, които
представят екологично чисти пелени и аксесоари за новородени.
в/ АРТ Училище
•

От началото на 2009 г. в САГБАЛ „Д-р Щерев” се провеждат информационни срещи
са пациенти, при които предстои да се провежда АРТ процедура;

•

На срещите се разясняват стъпките, които трябва да премине двойката – срокове,
финансова част, възможности за финансиране от фондове, процедури,
манипулации и др.;

•

Срещите се провеждат от лекари – АГ специалисти, които работят АРТ и имат
възможност да отговарят на допълнителни въпроси.

6. НАУЧНА ДЕЙНОСТ
а/ Заседания на научни колегиуми
За период Януари 2009 год. - Декември 2009 год. в САГБАЛ „Д-р Щерев” са проведени 32
научни колегиума в със следния състав :
Доц. Щерев, проф.Кюркчиев, д-р Т. Тимева, д-р М. Юнакова, д-р П. Андреева, д-р Д.
Савова, д-р М. Александров, д-р Г.Ганева, д-р М. Коновалова, д-р Т. Арабаджи, д-р
Н.Магунска, д-р П.Чавеева, И. Антонова, Л. Петкова, Т.Милачич, Б. Бандрева, Лъчезара
Велева, Иво Цанов, г-н Д.Баров, психолог Ани Коцева.
Представени презентации, доклади и отчети:
•
•
•
•
•

Лекари и биолози на САГБАЛ „Д-р Щерев” : 21 бр.
Гости и чужди лектори: 5 бр.
Фармацевтични фирми: 9 бр.
Фирми за медицинска апаратура: 3 бр.
Обсъдени Клинични случаи: 57 бр.

Забележка: Всички презентации, материали и
библиотеката на САГБАЛ „Д-р Щерев”

протоколи са представени в

б/ научни прояви организирани или проведени с участието на специалисти от болницата
1) 10-ти Национален Конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна
терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие. Х-л «Сол Несебър
Ризорт”, 23 - 26 Април 2009 г.
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2) 3-ти Софийски симпозиум на тема „Поликистозни яйчници и лечение на
стерилитета”
Съвместна инициатива на „Институт по Репродуктивно Здраве”, АГ Болница „Д-р
Щерев” и МЦ „Репродуктивно здраве”
Дата и място на провеждане: Гранд-хотел „София”, гр. София, 14.11.-15.11.2009 г.
Организационен комитет: С. Кюркчиев, А. Щерев, Т. Тимева, М. Юнакова, Й. Тодорова
Лектори: Prof. R. Homburg (Холандия), Prof. R. Orvieto (Израел), Prof. William Ledger
(Великобритания), Stephen Franks (Великобритания), F. Van der Veen (Холандия)
Брой участници: 97 души
в/ Научни публикации в международни и български издания
•
•

•
•

•

R Dimitrov, D Kyurkchiev, T Timeva, M Yunakova, M Stamenova, A Shterev, St Kyurkchiev.
„First trimester human decidua contains a population of mesenchymal stem cells”.
Fertility and Sterility, 2010;93:210–9.
E Ivanova Todorova M Mourdjeva D Kyurkchiev I Bochev E Stoyanova R Dimitrov T
Timeva M Yunakova D Bukarev A Shterev P Tivchev S Kyurkchiev. HLA-G Expression is up
regulated by Progesterone in mesenchymal stem cells American journal of Reproduktive
Immunology, 2009, 62 pp 25-33
S.Kyurkchiev, A.Shterev, R.Dimitrov. Assessment of presence and characteristics of
multipotent stromal cells in human endometrium and decidua. Reprductive Biomedicine
Online, 2009 (accepted).
E.Ivanova-Todorova, D.Kyurkchiev, M.Mourdjeva, R.Dimitrov, I.Bochev, E.Stoyanova,
T.Timeva, M.Yunakova, A.Shterev, S.Kyurkchiev. Pre-decidual multipotent stromal cells
(preDMSC) constitutively express progesterone induced blocking factor (PIBF). C.r.Acad
Bulg Sci, 2009 (in press).
E.Ivanova-Todorova, D.Kyurkchiev, M.Mourdjeva, R.Dimitrov, I.Bochev, E.Stoyanova,
T.Timeva, M.Yunakova, A.Shterev, S.Kyurkchiev. Pre-decidual multipotent stromal cells
(preDMSC) constitutively express progesterone induced blocking factor (PIBF). C.r.Acad
Bulg Sci, 2009, (in press).
г) Участие в научни конгреси и конференции

•
•

T. Timeva, A. Shterev. Multiple pregnancy rates after IVF \ ICSI depend on the experience
of gynecologist. The 3 rd International IVF congress. May 14th -16th 2009. Madrid, Spain
E Ivanova Todorova D Kyurkchiev M Mourdjeva R Dimitrov I Bochev E Stoyanova T Timeva
M Yunakova A Shterev S Kyurkchiev. Detection of progesterone induced blocking factor in
predecidual multipotent stromal cells 12th International symposium for Immunology of
Reproduction, June 25th-27th 2009, Varna
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•

•

S Kyurkchiev, R Dimitrov, E Ivanova- Todorova, D Kyurkchiev, M Mourdjeva, I Bochev, E
Stoyanova, A Shterev , T Timeva, M Yunakova. P 426 poster Progesterone up regulates
the expression of HLA G in mesenchimal stem cells in human endometrium. 25th ESHRE
Annual Meeting, June 28th – July 1st 2009, Amsterdam
I Bochev, M Mourdjeva, E Ivanova Todorova, D Kyurkchiev, E Stoyanova, R Dimitrov, T
Timeva, M Yunakova, A Shterev, S Kyurkchiev. Higher expression of HLA G is detected in
mesenchymal stem sells cultured with progesterone. 7th European congress on
reproductive immunology. Sept. 17th – 20th 2009, Marathon, Greece.
• E. Ivanova-Todorova, D. Kyurkchiev, M. Mourdjeva, R. Dimitrov, I. Bochev, E. Stoyanova,
T. Timeva, M. Yunakova, A. Shterev, S. Kyurkchiev. Detection of progesterone induced
blocking factor in pre-decidual multipotent stromal cells. 7th EUROPEAN CONGRESS ON
REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY, September 17–20, 2009, Marathon-Greece.-The
“Radslav Kinsky” prize
• A Shterev. Is PCOS a diseade or a symptom of disease. 3ти Софийски симпозиум с
международно участие “Поликистозна яйчникова болест и лечение на
стерилитета”. София 13-14 ноември 2009г.
• М.Юнакова, П. Андреева,
Т.Тимева, Н.Магунска, Л. Петкова, А Щерев.
Прогностична стойност на факторите за оценка на яйчниковия резерв. 10 Нац.
Конгрес по стерилитет, контрацепция хормонозаместителна терапия
и
гинекологична ендоскопия с международно участие. Сол Несебър Ризорт 23-26
април 2009 г. сп. Репродуктивно здраве бр 16, 2009 г.
• П.Андреева, П Чавеева, А.Щерев. Доплер сонографска оценка на маточния
кръвоток в периимплантационния период при пациенти провеждащи асистирана
репродукция. 10 Национален конгрес по стерилитет контрацепция
хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно
участие. Сол Несебър Ризорт 23-26 април 2009г. сп. Репродуктивно здраве бр 16
2009 год.
• M Mourdjeva, E Ivanova-Todorova, D Kyurkchiev, I Bochev, E Stoyanova, R Dimitrov, T
Timeva, M Yunakova, A Shterev, S Kyurkchiev. HLA G expression in mesenchimal stem
sells. 12th Int. Symp. Immunol. Reprod. June 25th -27th 2009, Varna.

д) Участие в научни проекти
•

•
•

„Изследвания върху ефекта на репродуктивни стероидни хормони върху
пролоферацията и диференциацията на човешки мезенхимни стволови клетки»
Ръководител: ст.н.с. I ст. д-р С.Кюркчиев, дмн, финансиран от НС „Научни
изследвания” при МОН с договор Л-1517/2005 год.
Ефект на репродуктивните стероидни хормони върху пластичността на мезенхимни
стволови клетки. Ръководител ст.н.с. I ст. д-р С.Кюркчиев, дмн, финансиран от НС
„Научни изследвания” при МОН Национална програма ГЕНОМИКА- 4/1/2006.
КОНКУРС: НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА. ПРОЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРОБЛЕМИ В РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЕ. БАЗОВА
ОРГАНИЗАЦИЯ: Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.
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Братанов” при Българска академия на науките. ПАРТНЬОР 1: Институт по
Репродуктивно здраве, съгласно споразумение за сътрудничество № 1 / 11.06.2008
г.
7. Библиотечна дейност, дейност по архива и web-site.
а) Библиотечна и архивна дейност - списък на материали постъпили в архива на САГБАЛ
д-р Щерев през 2009г. от конгреси и конференции:
• Програма, абстракти. сп. Репродуктивно здраве бр.16 2009г. 10-ти Национален
конгрес
по
стерилитет,контрацепция,хормонозаместителна
терапия
и
гинекологична ендоскопия с международно участие. Сол Несебър Ризорт 2326.04.2009г
• Program and Abstracts. 25th ESHRE Annual Meeting. June 28th – July 1st 2009,
Amsterdam, The Netherlands,
• Program and Abstract book. 12th International Symposium for Immunology of
Reproduction. June 25th – 27th 2009, Varna, Bulgaria.
• Program and Abstract book. 7th European Congress on Reproductive Immunology. Sept.
17th – 20th 2009, Marathon, Greece.
• Програма 3-ти Софийски симпозиум с международно участие. София, 13-14
ноември 2009г.
б) web-site
 Към края на 2009 г се появи и нов сайт на болницата – какъвто от много време го
мислим: достатъчно информативен, достъпен за потребителите и лесен за
боравене и не на последно място атрактивен и приятен за разглеждане;
 Сайтът съдържа 11 рубрики: За нас; Екип; АРТ; Раждане; Манипулации;
Консултации; Новини; Цени; Пътеводител; Галерия; Научни форуми.
 Началната страница на сайта съдържа актуални новини, които периодично се
обновяват – най-актуалната информация относно услугите, събитията в болницата,
както и датите за провеждането на станалото традиционно училище за бъдещи
родители „Ние създаваме радост” и започналото през 2009 г. АРТ училище, което
много трудно набира скорост.
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8. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
а) Разходи за социални дейности:
Справка разходи за СОЦИАЛНА ПРОГРАМА 2009г.
№

основание

1

Почивка море

3

Храна за персонала

стойност
1 855.00 лв

САГБАЛ

2 240.00 лв

МЦРЗ

22 072.64 лв

САГБАЛ

8 576.46 лв

МЦРЗ

4 735.91 лв

АГКДР

389.10 лв
2 511.66 лв
Всичко:
ОБЩО:

за

38 285.77 лв

ИРЗ
ЕТ Н. М.
-

57 899.70 лв
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