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1. Увод:
Всяка година екипът на Медицински комплекс „Д-р Щерев” представя публичен отчет за своята
дейност. Тази превърнала се вече в традиция инициатива се основа на философията, че
създаването на качествена и ефективна система на здравеопазване изисква повишаване на
откритостта и прозрачността в работата на болниците в България. Достъпът на българските
пациенти до достоверно представена информация за извършените нововъведения,
реализираните резултати и постигнатите успехи от различните лечебни заведения в страната,
гарантира възможността да направят информиран избор на болница и специалисти, на които
да доверят своето лечение.
Следващите страници съдържат подробен отчет за дейността за 2012 г. на Медицински
комплекс „Д-р Щерев”, включващ Специализирана акушер-гинекологична болница за активно
лечение (САГБАЛ) „Д-р Щерев” и Медицински център „Репродуктивно здраве” (МЦРЗ).
Документът представя накратко структурата, историята и постиженията на горепосочените
лечебни заведения и съдържа подробни данни за медицинските, научните, учебните и
социалните дейности през изминалата година.
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2. Медицински комплекс „Д-р Щерев”
2.1. Сграден фонд и фирмена структура:
Групата лечебни заведения под егидата на доц. д-р Атанас Щерев води началото си от
образуването на Акционерно дружество „АГКДР Щерев” от 07 юни 1999 г. Първата копка и
началото на строителството на първата болнична сграда се поставя през месец март 2000 г., а
четири години по-късно, на 08 януари 2004 г., е приключен първият етап на нейното
завършване, когато стартира и дейността на АГ болница „Д-р Щерев”. Приключването на
строителството и откриването на родилно отделение става на 09 декември 2006 г. През
ноември 2010 г. стартира изграждането на нова втора модерна болнична сграда, която да
поеме разширяването на дейността на съществуващите лечебни заведения от медицинския
комплекс „Д-р Щерев”. В началото на 2012 г. е завършен „грубият строеж” на новостроящата се
болнична сграда. В рамките на годината са приети актовете, удостоверяващи успешното
завършване на строителните и монтажните дейности по приключване на първия етап от
нейното изграждане, а на 26 октомври бе подписан АКТ 16 и сградата получи разрешение за
ползване от ДНСК. През декември новопостроената сграда на разширяващия се медицински
комплекс „Д-р Щерев” участва в конкурса „Сграда на годината” за 2012 г.
В рамките на групата от лечебни заведения има разкрити няколко търговски дружества:
Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Д-р Щерев” (САГБАЛ "Др Щерев" ЕООД), Медицински център „Репродуктивно здраве” (МЦ „Репродуктивно
здраве”ООД), аптека (ЕТ „Никола Милачич” трансформираща се в „РепроАсист” ООД),
неправителствена организация в обществена полза „Институт по репродуктивно здраве”(ИРЗ).
През 2010 г. е създадено акционерното дружество „Д-р Щерев” АД с цел изграждане и
оборудване на новата болнична сграда, а през 2011 г. врати открива Медицински център
„Репродуктивно здраве Д-р Щерев – Русе” ООД.
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2.2. Информация за контакт:
Адрес:
гр. София 1330
ж.к. "Разсадника"
ул. "Христо Благоев" №25-31
Интернет страница:

www.shterevhospital.com
Телефони, факс и e-mail:
Тел: 02 920 09 01
Моб: 088 725 12 98
Моб:087 912 18 79
Факс: 02 920 18 27
info@ivf-bg.com
mcrz@mail.bg

Автобусни линии №: 11, 60, 72, 77, 83
Трамвайни линии №: 8, 10, 11, 19, 22
Метростанция: "Вардар"
Маршрутни таксита №: 1, 4, 6, 15, 29, 32, 35
От Централна гара - Автобуси № 60 и 77
От Централни софийски хали - Трамвай № 22
От НДК - Автобус № 72

Интернет канали за комуникация (моля, кликнете на съответния бутон):
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2.3. Общо представяне, история и успехи:
Медицински комплекс "Д-р Щерев" осигурява висококачествена болнична и извънболнична
здравна помощ и грижа в областта на женското здраве, репродуктивната и регенеративната
медицина, акушерството и гинекологията.
Нашият стеремеж е да осигурим професионално и коректно отношение, грижовна и комфортна
атмосфера, където всеки пациент да получи персонализирана здравна помощ.
Професионалната грижа на нашите специалисти е в следните направления
Репродуктивна медицина и асистирани репродуктивни технологии (АРТ) при лечение на
безплодие:
Още преди създаването на болницата, доц. Атанас Щерев, с част от сегашния екип, полага
основите по прилагането на съвременните методи за лечение на безплодието в България. С
над 25 годишен опит в асистираната репродукция на своите специалисти, Болница "Д-р Щерев"
е пионер в прилагането на АРТ в България. Чрез своите висококвалифицирани лекари и
ембриолози, модерна база и високотехнологично оборудване съобразно най-високите
международни стандарти на пациентите се предлагат широк спектър от съвременни
асистирани репродуктивни технологии и методи като:
- вътрематочна инсеминация;
- IVF (ин витро оплождане);
- ICSI (ИКСИ оплождане);
- PESA;
- TESE;
- PBMC;
- FISH;
- Предимплантационна генетична диагностика (PGD/PGS);
- Асистиран хетчинг с лазер (AH);
- Отстраняване на ДНК фрагментирани сперматозоиди (MACS);
- Ко-култивиране на ембриони с ендометриални клетки;
- IMSI (селектиране на морфологично и органелно ниво на сперматозоиди и инжектирането им
в яйцеклетките)
- Spindle view и оценка на обвивката на яйцеклетката (zona pellucida);
- ERA - анализ на "имплантационен прозорец" и извършване на персонализиран
ембриотрансфер;
- замразяване и криопрезервация на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони;
и т.н.
При разрешаване на сложни казуси екипът на Болница "Д-р Щерев" провежда консултации със
световно признати учени-партньори от водещи клиники по репродуктивно здраве във
Великобритания, Белгия, Италия, Холандия, Израел, Гърция и Турция.
Към края на 2013 г. болницата се гордее с над 3000 бебета, заченати ин витро или чрез друга
репродуктивна техника.
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Повече информация за сектор "Асистирана репродукция" в Медицински комплекс "Д-р Щерев"
можете да прочетете от следния линк.
Женско здраве и гинекология:
В областта на гинекологията в медицински комплекс "Д-р Щерев" се предлагат
специализирани и профилактични гинекологични прегледи за жени от всички възрасти. С
модерна техника и методи за диагностициране се извършват съвременни гинекологични
прегледи, изследвания и манипулации. В сектора за превантивна медицина се предлагат
медицински грижи за профилактика на рак на маточната шийка, рак на гърдата и цялостна
онкогинекология.
Професионалният лекарски екип на Болница "Д-р Щерев" осъществява също така и
гинекологични операции. В болницата се извършват, както малки оперативни интервенции
(дилатация на цервикален канал, полипектомия, кюретаж, изкуствено прекъсване на
бременност до 12 г.с., пункция на киста с аблация) така и лапарокистектомия,
лапаромиомектомия, пластика на маточни тръби, серклаж на маточна шийка, конизация на
маточна шийка, електрокоагулация на маточна шийка, хистеректомия и др. Специален фокус е
насочен към развитието на ендоскопската хирургия с оборудването на най-съвременна
апаратура за извършването на хистероскопия (диагностична и оперативна) и лапароскопия
(диагностична и оперативна).
Не е забравен и след-оперативния престой на пациентите, като важна част от възстановителния
процес. Пациентите се настаняват в комфортно обзаведени стаи с едно и с две легла в стая, със
собствен санитарен възел и баня.
Повече информация за сектор "Гинекология" в Медицински комплекс "Д-р Щерев" можете да
прочетете от следния линк
Пренатална медицина и акушерство:
В областта на пренаталната медицина и акушерството в Медицински комплекс "Д-р Щерев" се
предлага висококачествена лекарска и акушерска грижа за проследяване на целия период на
бременността и за извършване на раждане по нормален и по оперативен път. Вярваме, че
раждането на всяко дете е специален момент и заслужава специална грижа и отношение. В
родилното ни отделение, първа глътка въздух от създаването му до днес са поели над 2000
новородени. Вече повече от 7 години, родилното ни отделение предлага уютна и комфортна
обстановка за бъдещите родители и техните новородени, персонална грижа и внимание към
всяка родилка.
Повече информация за повече информация за проследяването на бременност можете да
прочетете от тук, а за всичко за раждането в Медицински комплекс "Д-р Щерев" можете да
научите от следния линк.
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Стволови клетки и регенеративна медицина:
Проектът за построяване на нова болнична сграда, завършен в края на 2012 г., включва и
изграждането и оборудването на обособени специализирани крио помещения и иновативни
лаборатории за съхранение и приложение на стволови клетки, които нямат аналог на
територията на България. В тях ще функционира водещата българска тъканна банка "Булген",
чиито специалисти се грижат за професионалната обратботка и съхранение на стволови клетки.
Допълнително специалираните екипи на Болница "Д-р Щерев" и ТБ "Булген" развиват научна
програма и внедряват "методики на бъдещето". Активната експериментална работа и
дългогодишния опит на членове на двата екипа позволява проучване на възможностите за
приложение на стволовите клетки и разработване методики за внедряването им в клиничната
практика.
Специализирани кабинети:
Предвижда се медицинския комплекс включва доболнична част с разширена диагностичноконсултативна дейност с 18 амбулаторни кабинета, които предлагат здравни грижи освен в
областта на акушерството и гинекологиято и в различни медицински специалности като:
- Педиатрия;
- Физиотерапия и рехабилитация;
- Андрология-урология;
- Мамология (ехомамография и рентгенова мамография);
- Дерматология;
- Неврология;
- Хирургия;
- Психология.
За информация за различните специализирани кабинети в медицински комплекс "Д-р Щерев"
можете да посетите следния линк
Клинична лаборатория:
Към комплекса функционира и клинична лаборатория, изградена в партньорство с МДЛ
Цибалаб, предлагаща удобство за извършване на широк спектър от изследвания "под един
покрив."
Инициативи за пациентите:
Медицински комплекс "Д-р Щерев" развира разнообразни инициативи като училище за
бъдещи родители, инициатива "Какво ми предстои" за пациенти, на които предстои първа ин
витро процедура, Дни на отворените врати в родилното отделение, Ин витро ден на
отворените врати и др. Повече за тях можете да научите от тук.
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2.4. Екип и персонал:
Към 31 декември 2012 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

96

13

109

МЦ "Репродуктивно здраве" ООД

45

3

48

ЕТ "Никола Милачич"

2

0

2

АГКДР "Щерев" АД

7

0

7

„Д-р Щерев” АД

2

0

2

Сдружение „ИРЗ”

1

0

1

153

17

170

ОБЩО

Обобщена справка персонал (трудов и граждански договор) към 31 декември 2012 г.:
Длъжност
Лекари
* Акушер-гинеколози на трудов договор
* Акушер-гинеколози на граждански договор
* Лекари, без специалност
* Анестезиолог на основен трудов договор
• Кооперация от анестезиолози, с които болницата
има договор за предоставяне на услуги
* Лекар, консултант по репродуктивна имунология
* Кардиолог на основен трудов договор
* Кардиолог на граждански договор
* Детски кардиолог (фетална ехокардиография) на граждански договор
* Неонатолог на основен трудов договор
* Патологоанатом на втори трудов договор
* Патологоанатом на граждански договор
* Мамолог на граждански договор
* Специалист образна диагностика на граждански договор
* Генетик на граждански договор
* Андролог/Уролог (1 на трудов и 2 на граждански договор)
* Хирург на граждански договор
Ембриолози/Биолози
Главна акушерка
Акушерки
Санитари
Здравен инспектор
Рентгенов лаборант
Медицински лаборанти патологоанатомична лаборатория на
граждански договор

Брой
33
11
4
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
12
1
33
15
1
1
2
10

Психолог
2
Административен персонал
41
Главен медицински секретар
1
Медицински секретари
14
Технически секретар
1
Координатор Фонд – АРТ
1
Административен координатор
1
Оперативен счетоводител
5
Специалист, финансово-ресурсна дейност
1
Човешки ресурси
3
Мениджър, маркетинг
1
Специалист, маркетинг и реклама/Главен секретар ИРЗ
1
Мениджър, проекти
1
Координатор, европейски програми и проекти
1
Статистик, медицинска статистика
1
Библиотекар
1
Системен администратор
2
Информационен отдел – оператор, база данни
3
Оператор, въвеждане на данни ин-витро лаборатория
1
Юрисконсулт
2
Ръководен персонал
5
Управител, лечебно заведение
1
Изпълнителен директор АГКДР
1
Гл.счетоводител
1
Специалист, сигурност
1
Ръководител, аптека
1
Помощен персонал
12
Техник, медицински газове
1
Специалист, подръжка
1
Шофьори
6
Домакин
1
Машинен оператор
1
Охранители
0
Озеленител
1
Общ работник
1
Енергетик – ел-поддръжка
1
Поддръжка отоплителна и климатична система
1
Друг персонал
1
Магистър-фармацевт
1
ОБЩО
161
* Забележка: броят персонал е на база физически лица, а не сбор от заеманите длъжности
в отделните дружества.
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3. Статистика за извършените медицински дейности през 2012 г.:
3.1. Обобщени данни извършени дейности по асистирана репродукция през 2012г.:
- Брой стартирани цикли и извършени IVF/ICSI процедури:
D-R

Fresh цикли

IVF
ICSI
IVF-ICSI
Стартирани
стимулационни/лимитирани/спо неприлож неприлож неприлож
нтанни цикли
им
им
им
Извършени процедури
249
588
239
Пункции на фоликули
248
587
238
ЕТ
216
481
223

общо

FRET
(размразе (донорс
ни цикли
ки
цикли)

1161
1076
1073
920

79

54

79
79
73

53
50
46

Стимулирани/лимитирани/спонтанни цикли
Цикли
Пункции
ЕТ
Стимулиран
980
931
816
Лимитиран
136
107
87
Спонтанен
45
35
17

- Резултати от извършените IVF/ICSI процедури по възрастови групи:

По възрастови група
Възраст
≤ 30
31-34
35-39
≥ 40

ЕТ

процедури

218
241
396
221

198
222
327
173

Клинични
бременности
106
77
99
43

% клинични
бременности/ЕТ
53.5%
34.7%
30.3%
24.9%

- Резултати от извършените IVF/ICSI процедури по възрастови групи и АРТ техника:

IVF
Възраст
≤ 30
31-34
35-39
≥ 40

Процедури

58
56
85
50

ЕТ
52
49
72
43

Клинични
бременности
27
19
13
11

ICSI
Възраст
≤ 30
31-34
35-39
≥ 40

Процедури

96
124
237
131

ЕТ
86
116
188
91

Клинични
бременности
47
40
59
20

% клинични
бременности/ЕТ
51.9%
38.8%
18.1%
25.6%

% клинични
бременности/ЕТ
54.7%
43.1%
31.4%
21.9%
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IVF+ICSI
Процедури

Възраст
≤ 30
31-34
35-39
≥ 40

64
61
74
40

ЕТ

Клинични
бременности

60
57
67
39

32
18
27
12

FRET (размразени трансфери)
Процедури

Възраст
≤ 30
31-34
35-39
≥ 40

21
13
26
19

ЕТ

Клинични
бременности

18
12
25
18

4
1
4
5

% клинични
бременности/ЕТ
53.3%
49.1%
40.3%
30.8%

% клинични
бременности/ЕТ
22.2%
8.3%
16.0%
27.8%

D-R процедури (донорски процедури)
Възраст
≤ 30
31-34
35-39
≥ 40

Процедури

1
5
10
37

ЕТ

Клинични
бременности

1
3
9
33

1
2
5
12

% клинични
бременности/ЕТ
100.0%
66.7%
55.6%
36.4%

- Процедури по вътрематочна инсеминация(IUI):
Съпружески (IUI)
Брой цикли
Бременности
% бременни

Жени под 40 г.
477
39
8.2%

Жени над 40 год.
34
0
0.0%

Общо
511
39
7.6%

Донорски (IUI)
Брой цикли
Бременности
% бременни

Жени под 40 г.
134
21
15.7%

Жени над 40 год.
27
1
3.7%

Общо
161
22
13.7%
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3.2 Обобщени данни за извършените акушеро-гинекологични дейности и други
медицински дейности през 2012:
- Гинекологично отделение - оперативни дейности и гинекологични манипулации:
Ендоскопски операции
Брой
Лапароскопски операции (общо)
85
Оперативна лапароскопия
64
Диагностичка лапароскопия
21
Хистероскопски операции (общо)
128
Оперативна хистероскопия
104
Диагностичка хистероскопия
24
Общо ендоскопски операции
213
Други операции и манипулации
Малки гинекологични операции и манипулации
(Abrasio, Punctio kystae, PF, ХУЗК, колпоскопия и др.)
PESA/TESE
Отворени коремни операции
- Амбулаторни дейности:
Тип преглед
Ехографски прегледи
Профилактични прегледи
Урологични(андрологични) прегледи
Прегледи за проследяване на бременност (женска
консултация)
- Родилно отделение:
Общ брой раждания
Нормално раждане

Брой операции
1289
25
8

Брой прегледи
21 123
2 720
920
4520

409

Оперативно родоразрешение:

98
311

- По собствено желание

83

- По медицински индикации

228

Общ брой родени бебета

428

Средна възраст на родилите жени

31,7 г.

% на родилите над 35 г.

32,3%

% родили след АРТ

35,5%

% многоплодни раждания

4.6 %
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- Лабораторни дейности:
Вид изследване (брой изследвания)
Хормонални изследвания
Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване и коагулация
Урина
Имунология
Серология
Имунохематология
Туморни маркери
Микробиология
Спермограми
Други
ОБЩО

Брой
26 838
3798
6825
51
3921
2634
168
14820
632
121
4748
3998
3028
71 582

-Други медицински дейности:
Вид процедура/манипулация
Ембриоредукция
Амниоцентеза
Онкоцитонамазка

Брой
9
43
1964

4. Учебна дейност в АГ болница „Д-р Щерев” през 2012 г.:
4.1. CME (continuing medical education) и участия в конгреси на членове на екипа през 2012:
Участия в конгреси на лекари акушер-гинеколози и ембриолози
от САГБАЛ „Д-р Щерев” през 2012 година
№
1.

2.

Тема

Период

Място

Представител от екипа

Най-добрите практики на
ASRM (Американска
асоциация по
репродуктивна медицина)
и ESHRE (Европейска
асоциация по човешка
репродукция и
ембриология)
ХІІІ Национален конгрес на
Българската асоциация по
стерилитет и
репродуктивно здраве

Март

Кортина
Д’Ампецо,
Италия

Д-р Таня Милачич
Д-р Таня Тимева
Д-р Мария Юнакова

Март

Боровец

Д-р Т. Тимева
Д-р Д. Савова
Д-р П. Андреева
Д-р М. Юнакова
Д-р М. Александров
Д-р М. Коновалова
Д-р Р. Милчева
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

Биомаркери в
репродуктивната
медицина
Анти-Мюлеров хормон:
последни новости
15-ти конгрес по
акушерство, гинекология и
инфертилитет
Съвместен конгрес на ASRI
и ESRI
11-ти Световен конгрес по
фетална медицина
28-ма годишна среща на
ESHRE (Европейската
асоциация по човешка
репродукция и
ембриология)

Март

Валенсия,
Испания

Май

Лил,
Франция
Барселона,
Испания

Май
Юни
Юни
Юли

Основи на генетиката за
Септември
специалисти по АРТ
22-ри Световен конгрес по
Септември
ултразвук в акушерството и
гинекологията
Най-новите техники при
Септември
лечението на
ендометироза –
практически курс
От А до Я в
Октомври
лапароскопските
съшивателни техники –
практически курс
ESHRE Кампус „НайОктомври
добрият сперматозоид за
най-добрата яйцеклетка”
Най-новото в пролапс
Октомври

Д-р Г. Ганева
Д-р Ив. Димитров
Д-р М. Искилиева
Д-р Т. Арабаджи
Д-р Н. Магунска
Д-р Т. Милачич
И. Антонова
Б. Бандрева
Д-р Ив. Бочев
Д. Дюлгерова
Л. Велева
И. Колева
Ирена Антонова
Д-р Мария Юнакова

Рим, Италия

Д-р Мариян Александров
Д- Даниела Савова
Д-р Таня Милачич
Проф. Станимир Кюркчиев
Д-р Иван Бочев
Д-р Петя Чавеева
Д-р Мариета Искилиева
Доц. А. Щерев
Д-р Мариян Александров
Д-р Мария Коновалова
Д-р Таня Милачич
Д-р Иван Бочев
Петя Пенкова
Ивайло Цанов
Ива Хаджийска
Д-р Таня Милачич

Копенхаген,
Дания

Д-р Татяна Арабаджи
Д-р Мариета Искилиева

Хамбург,
Германия
Остров Кос,
Гърция
Истанбул,
Турция

Страсбург,
Франция

Д-р Надя Магунска
Д-р Благовест Бечев

Льовен,
Белгия

Д-р Петя Андреева
Д-р Мария Коновалова
Д-р Иван Димитров

Атина,
Гърция

Боряна Бандрева
Петя Пенкова
Десислава Дюлгерова
Д-р Благовест Бечев

Страсбург,
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15.

16.
17.

хирургията – практически
курс
17-ти Световен конгрес по
противоречия в
акушерството,
гинекологията и
инфертилитета
Овариален клуб ІІ
6-ти Софийски симпозиум
по репродуктивна
медицина с
международно участие:
Ендоскопски техники в
репродуктивната
медицина

Франция
Ноември

Лисабон,
Португалия

Ноември

Прага,
Чехия
София

Декември

Д-р Даниела Савова
Д-р Петя Андреева

Проф. Станимир Кюркчиев
Д-р Т. Тимева
Д-р Д. Савова
Д-р П. Андреева
Д-р М. Юнакова
Д-р М. Александров
Д-р М. Коновалова
Д-р Р. Милчева
Д-р Г. Ганева
Д-р Ив. Димитров
Д-р М. Искилиева
Д-р Т. Арабаджи
Д-р Н. Магунска

Участия в конгреси на представители на административно-стопанския блок
от САГБАЛ „Д-р Щерев” през 2012 година
Тема

Период

Място

Европейско изложение на
болници

Април

Берлин,
Германия

№
1.

Специалист
Иван Тодоров
Яна Щерева

4.2. Успехи на болницата и на екипа - отличия и удостоявания, сертификати и
акредитации:
Януари, 2012 г.
САГБАЛ „Д-р Щерев” подновява своята акредитация за лечебна дейност от Министерство на
здравеопазването с оценка отличен за срок от 5 години;
Август, 2012 г.
Емб. Д-р Иван Бочев:
• успешно полага изпит за европейски клиничен ембриолог и придобива сертификат от
ESHREза тази квалификация
Емр. Д-р Петя Пенкова:
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•

успешно полага изпит за европейски клиничен ембриолог и придобива сертификат от
ESHREза тази квалификация

Септември, 2012 г.
САГБАЛ „Д-р Щерев” е акредитирана от Министерство на здравеопазването за практическо
обучение (преддипломен стаж) на студенти по медицина и здравни грижи, както и за
следдипломно обучение на лекари за придобиване на специалност „Акушерство и
гинекология”. Получената акредитация е както следва:
- за практическо обучение (преддипломен стаж) на студенти по професионално направление
„Медицина” на образователно- квалификационна степен „магистър” по специалност
„медицина“ – „отлична” за срок от 5 години;
- за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти от
професионално направление „Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен
„бакалавър” по специалност „акушерка” - „отлична” за срок от 5 години;
- за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност Акушерство
и гинекология – „отлична” за срок от 5 години.
Декември, 2012 г.
д-р Мария Юнакова, акушер-гинеколог:
•

Избрана за победител в Академията за бъдещи лидери в областта на фертилитета
(FFLA), организирана от „Институт по репродуктивно здраве” и фармацевтичната
компания MSD.

Д-р Мария Коновалова, акушер-гинеколог:
•

Избрана за победител в Академията за бъдещи лидери в областта на фертилитета
(FFLA), организирана от „Институт по репродуктивно здраве” и фармацевтичната
компания MSD.

4.3. Обучение и образователни инициативи, насочени към пациентите.
- Инициатива „Какво ми предстои” - инициатива, насочена към всички, на които предстои
първа ин витро процедура в АГ болница "Д-р Щерев". В нейните рамки болницата осигурява
персонален консултант, който е на разположение на жената/двойката в хода на процедурата,
отговаря на нейните/техните въпроси и осигурява допълнителна емоционална подкрепа при
нужда. Инициативата "Какво ми предстои" започва с начална среща с персоналния
информационен консултант за предстоящата Ви процедура. По време на нея пациентите се
запознават със Стъпките, през които ще преминат по време на ин витро процедурата;
програмата за финансови отстъпки за ин витро процедури; информация за лицата за контакт и
каналите за комуникация по различни въпроси в АГ болница "Д-р Щерев"; персонални съвети
за справяне със стреса и притеснението по време на лечението.
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- Ин Витро Ден на отворените врати – инициативата е отворена за всички, които желаят да
получат основна информация за асистираните репродуктивни технологии - Ин витро/ICS. В
рамките на два часа екип от болницата представя информация за подготвителните прегледи и
изследвания, стъпките, през които преминава една процедура и техниките, прилагани
допълнително към процедурите с цел повишаване на тяхната ефективност - ко-култивиране на
ембриони с ендометриални клетки, локална лезия на ендометриума (LEI), асистиран хетчинг с
лазер (AH), отстраняване на ДНК фрагментирани сперматозоиди (MACS), анализ на делително
вретено при яйцеклетка (Spindle View), морфологично селектиране на сперматозоиди (IMSI).
Представя се допълнителна финансова информация относно възможните начини на
финансиране на ин витро/ICSI процедура - частен прием, Център "Фонд за асистирана
репродукция", общински фондове, кредит "Искам бебе". Предоставя се възможност на
посетителите да направят виртуална разходка разгледате Ин витро сектора и IVF
лабораториите на АГ болница "Д-р Щерев". По време на срещата и след нея всички посетители
имат възможност да зададат техните въпроси на присъстващите лекар акушер-гинеколог,
ембриолог и персонален координатор.
- Училище за бъдещи родители „Ние създаваме радост”:
Курсът на училище за бъдещи родители „Ние създаваме радост” на АГ болница „Д-р Щерев” се
провежда всеки месец и се състои от три свързани лекции(модула) – Бременност, Раждане и
Първи грижи за бебето. Всяка лекция е с продължителност 2 часа. Лекции са провеждат в три
различни съботи/недели на месеца. Целта на училището е да подготви и помогне на бъдещите
родилки да преминат през всички етапи на бременността, раждането и началните месеци на
развитие на тяхното бебе по-информирани, по-сигурни и по-спокойни.
Първи модул „Бременност” обхваща: Промени в организма; Препоръчително хранене;
Хигиенен и физически режим; Проследяване на бременността (фетална биометрия, доплер,
запис на сърдечни тонове на бебето, лабораторни изследвания);Специални тестове
(биохимичен скрининг, амниоцентеза, Rh конфликт);Отпуск по майчинство (видове болнични и
помощи при бременност и раждане);Емоционално състояние и поддържане на душевното
благополучие на бременната жена; Стволовите клетки като надежда и перспективи за посигурно бъдеще на детето. Водещ: акушерка от САГБАЛ „Д-р Щерев”; гост-лектор: акушергинеколог от САГБАЛ „Д-р Щерев”
Втори модул „Раждане и методи на обезболяване” включва: Предвестници на раждането и
видове контракции; Кога да се тръгне към родилното отделение и какъв багаж да се подготви
за престоя; Нормално (физиологично) раждане; Раждане с цезарово сечение (оперативно);
Облекчаване на болката при раждане; Помощници в раждането (присъствие на бащата и
естествени идеи); Възстановяване и режим след раждане; Водещ: акушерка от САГБАЛ „Д-р
Щерев”; Гост – лектор анестезиолог или акушер-гинеколог от АГ болница „Д-р Щерев”
(Дискусия и отговори на въпроси).
Трети модул „Първи грижи за бебето” включва Кърмене (подготовка за кърмене, положение
на новороденото при кърмене, начини за установяване дали бебето получава достатъчно
кърма, изцеждане и съхранение на кърма, проблеми при кърмене); Eжедневен тоалет на
бебето (подготовка за къпане, къпане и подсушаване, грижа за пъпчето, поставяне и сваляне на
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пелени за еднократна употреба); Водещ: акушерка от САГБАЛ „Д-р Щерев”; Гост - лектор
неонатолог/педиатър от САГБАЛ „Д-р Щерев”.
Общо проведени месечни сесии на Училището през 2012: 12 сесии
Общо преминали бременни през 2012: 153 бременни;
Общо преминали души (бременни и техните партньори): 238 души.
- Курсове за кърмене:
През 2012 г. АГ болница „Д-р Щерев” съвместно с Ла Лече Лига переодично организират
лекции, свързани с различни аспекти на подготовката за кърмене и естественото хранене на
бебетата.
5. Научна дейност в АГ болница „Д-р Щерев” през 2012 г.:
5.1. Заседания на научни и медицински колегиуми;
За периода Януари 2012 год. - Декември 2012 год. в САГБАЛ „Д-р Щерев” са проведени 35
научни колегиума в със следния състав :
Проф.Кюркчиев, доц. Щерев, д-р Т. Тимева, д-р М. Юнакова, д-р П. Андреева, Д-р Ц.Николаев,
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 Б. Бечев, д-р Р. Милчева, д-р И. Димитров, д-р Билчев, ембриолози И.
Антонова, Л. Петкова, д-р Т.Милачич, Б. Бандрева, д-р Иван Бочев биолози: Лъчезара Велева,
Иво Цанов, Петър Василев, Ива Колева, Десислава Дюлгерова, комуникации и развитие:
Иван Тодоров
Представени презентации, доклади и отчети:
•
•
•
•
•

Лекари и биолози на САГБАЛ „Д-р Щерев” : 17 бр.
Гости и чужди лектори: 2 бр.
Фармацевтични фирми: 12 бр.
Фирми за медицинска апаратура: 6 бр.
Обсъдени Клинични случаи: 42 бр.

5.2. Научни публикации на представителите на екипа на САГБАЛ „Д-р Щерев” :
- В международни издания:
•

•

•

S Kyurkchiev, F. Gondolfi, S. Hayrabedyan, T.A.L. Bredini, R. Dimitrov, J.S.Fitzgerald, A. Jabeen,
M. Murdjeva, S.M. Photini, P. Spencer, N. Fernandes, U.R. Market. Stemcells in the
Reproductive System. American Journal of Reproductive Immunology, 2012,67 (6),445-462.
Bochev I., Mourdjeva M., Kyurkchiev S., Kehayov I., Production and characterization of
policlonalantibodies against human keratinocyte membrane protein faction//Comptes rendus
de L Academie bulgare des Scinces,t.65,1,2012.
Ivanova-Todorova E., Bochev I., Dimitrov R., Belenuzova K., Mourdjeva M., Kyurkchieva S.,
Kinov P., Altankova I., Kyurkchieva D., Conditioned medicum from adiposet tissue-derived
mesenchymal stem sells induced CD4+FOXP 3+Cells and Increases IL-10 secretion// Journal of
Biomedicine and Biotechnology vol,2012,p.8.
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•

Kyurkchiev D., Ivanova-Todorova E., Bochev I., Mourdjeva M., Kyurkchiev S., Differeces
between adipose tissuederived mesenchimal stem cells and bone marrow-derived
mesenchimal stem cells as regulators of the immune response// Stem Cells and Cancer Stem
Cells,edted by MA.Hayat Springer,2012,vol.9.

- В български издания:
•

•

•
•
•
•

Бочев И., Вълкова Л.,Кюркчиев С., Щерев А., Повишаване процента на успешни
бременности след ко-култивиране на ембриони със свежи ендометриални стромални
клетки//Репродуктивно здраве,бр.19,2012,с.8-15.
Антонова И., Милачич Т., Вълкова Л., Велева Л., Дюлгерова-Николова Д., Щерев А.
Ембриотрансфер на ден 4 ти –предимства и недостатъци в сравнение с ден 3ти и ден 5
ти//Репродуктивно здраве,бр.19,2012,с. 2-7.
Дюлгерова-Николова Д., Милачич Т., Андреева Б., Христова К., Щерев А.Псилогическа
реакция на пола при безплодие и и// Репродуктивно здраве,бр.19,2012,с. 16-21.
Андреева П.Фолатният метаболизъм и неговите въздействия върху редица
репродуктивни процеси и неблагополучия//Репродуктивно здраве,бр.19,2012,с.22-36.
Щерев А., Акушерство-учебник за студенти по медицина под редакцията на проф.д-р
А.Димитров-под печат.
Щерев А., Гинекология –учебник за студенти по медицина под редакцията на проф.д-р
А.Димитров.-под печат.

5.3. Научни прояви, организирани или проведени с организационното участие на
специалисти от екипа:
- 6-ти Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие:
Ендоскопски техники в репродуктивната медицина, Декември 2012, Място на провеждане:
Нова сграда на Болница „Д-р Щерев”, София
- 13-ти национален конгрес на БАСРЗ с международно участие, Март 2012 г., място на
провеждане: хотел Самоков, Боровец;
- Поредица от 6 обучителни и презентационни срещи Future Fertility Leaders Academy
(FFLA), организирана от MSD България и Институт по репродуктивно здраве, февруаридекември 2012, място на провеждане: САГБАЛ „Д-р Щерев”;
5.4. Презентации на представители на екипа в научни симпозиуми и конференции през
2012:
•

Freezing of endometrial stromal cells seems to impair their feeder cell potential in co-culture
system: 13 th International Symposium of Immunology of Reproduktion.Varna, June 22-24,
2012, 49. Members I,Bochev, L. Valkova, S. Kyurkchiev, A. Shterev.
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•

•

•

•

•

•

Marked pregnancy rate improvement after embrio co-culture with fresh endometrial stromal
cells: 28 th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduktion and Embriology.
Istanbul, Turkey, 1-4 July 2012 Members. I. Bochev, L. Valkova, S. Kyurkchiev, A. Shterev.
„ГАТАКА”-мит или реалност? Или реалмите възможности на предимплантационна
генетична
диагностика
в
21
век:
13ти
Нацонален
конгрес
по
стерилитет,контрацепция,хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с
международно участие. Боровец,8-11 матт 2012. Състав. Т. Милачич.
Ефектът на Мио-Инозил върху овариалната стимулация и IVF/ICSI оплождане при жени с
PCOS: 13 Национален конгрес по стерилитет,контрацепция,хормонозаместителна
терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие. Боровец,8-11 март 2012.
Състав. Д.Савова.
Неселективен ембриотрансфер,кога и защо?:13 Национален конгрес по
стерилитет,контрацепция,хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с
международно участие. Боровец,8-11 март 2012. Състав. И. Антонова, Т. Милачич, Л.
Вълкова, А.Щерев.
6Повишени нива на при жени до 35г.-индикация лие за прилагане на метода Асистиран
хетчинг?: 13 Национален конгрес по стерилитет,контрацепция,хормонозаместителна
терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие. Боровец, 8-11 март 2012.
Състав. Б. Бандрева,Т.Милачич, П.Пенкова, А. Щерев.
Лапароскопска кистескопия по време на бременност:13 Национален конгрес по
стерилитет, контрацепция,хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с
международно участие. Боровец,8-11 март 2012. Състав. Р. Милчева, Б.Бечев.

5.5.Библиотечна и архивна дейност:
Като една от основните задачи за 2012 година беше заложено трансформацията на наличната
библиотека в специализирана в областта на акушерство и гинекология,ембриология,обща
медицина,психология и в областта на IVF.Библиотеката беше представена по електронен път и
отделно беше изработена картотека.Във връзка с акредитацията на болницата за извършване
на преподавателска дейност беше подготвен материал представящ дейността на
библиотеката,който беше използван от оценяващите органи. В библиотеката през 2012 год.
постъпиха 110 книги –специализирана литература в областта на акушерство и
гинекологията,организация на здравеопазването, дипломни работи.Постъпилите книги са
предимно дарения.Постъпиха материали от симпозиуми и конгреси.Съхраняват се научни
публикации на лекари и биолози от болницата. Изработени са описи на публикациите,като
основа за научното досие за което се изработи и предложение какво да съдържа.Описани бяха
извършените ендоскопски операции от месец май 2006 г. до месец юли 2012 г. Продължи
попълването на картотеката на обучаващите се на Ин витро технологии акушер гинеколози и
биолози от страната и чужбина.
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6. Икономически показатели:
6.1. Икономически показатели в сравнителен план (2011 – 2012):
- Годишен ръст на приходите от продажби медицински услуги през 2012 спрямо 2011:
САГБАЛ „Д-р Щерев”

МЦ „Репродуктивно
здраве”

Общо

+17,88 %

+2,03 %

+9,96 %

- Годишен ръст на разходите по икономически елементи през 2012 спрямо 2011:
САГБАЛ „Д-р Щерев”

МЦ „Репродуктивно
здраве”

Общо

+29,51 %

+22,83 %

+26,17 %

6.2. Разходи за закупуване на медицинска апаратура:
САГБАЛ „Д-р Щерев”

МЦ „Репродуктивно
здраве”

Общо

236 806,34 лв.

-

236 806,34 лв.

6.3. Остатък по банкови и други задължения към края на 2012 г.:
ФИРМА

„АГКДР Щерев” АД

САГБАЛ „Д-р Щерев”

Остатък по кредита
към 31.12.2012 г.

171 442,40 лв.

68 413,73 лв.

ОБЩО
239 856,13 лв.

6.4. Изплатени данъци, здравни и социални осигуровки от САГБАЛ „Д-р Щерев” и МЦ
„Репродуктивно здраве” за 2012 г.:
Данък върху
Социални и
Корпоративен
доходите на
здравни
Други
ОБЩО
данък в лв.
персонала в
осигуровки данъци в лв.
в лв.
лв.
в лв.
САГБАЛ
105 689,26
204 684,66
213 036,17
4 512,65
527 922,74
„Д-р Щерев”
МЦРЗ
31 130,85
47 393,59
95 071,93
1 299,73
174 896,1
ОБЩО
136 820,11
252 078,25
308 108,1
5 812,38
702 818,84
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7. Социални дейности:
7.1. Социални дейности към персонала:
САГБАЛ
Вид/Фирма
МЦРЗ
Д-р Щерев
Облекло
Храна за персонал
Почивки
Обучение
- медицинско
- учебен семинар
- друго
- такса за
акредитация за
обучение

Застраховки
- живот
- профес.
отговорност
Празненства
- Бабин ден
- Благовещение
-Коледно парти
Фирмени обучения
(Тийм билдинг)
Танци
Профилактични
прегледи
Деца на персонала
Данък
Представителни
Разходи

АГКДР

ЕТ НМ

ОБЩО:

138.00

0.00

37 551.45
0.00
5 297.00
3 380.00
300.00
1 617.00

12 997.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
2
880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1 617.00
0.00
0.00
5 062.02
3 113.76

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1 290.96
1 290.96

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1617.00
0.00
0.00
6352.98
4404.72

1 948.26
6 945.14
0.00
2 894.57
4 050.57

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1948.26
6945.14
0.00
2894.57
4050.57

0.00
2 380.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
2380.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
2254.48 876.50

694.55
77076.29

694.55
58068.16
Общо социални разходи за персонала:
77 076,29 лв.

0.00
0.00
12997.15 2880.00

0.00

ИРЗ
0.00

138.00

963.52 876.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

55268.62
0.00
5297.00
3380.00
300.00
1617.00

7.2 Социални дейности към пациенти през 2012:
- Извършена безплатно техники за повишаване на успеваемостта на ин-витро процедура
(асистиран хетчинг, MACS, ко-култивиране на ембриони с ендометриални клетки или друга) на
32 жени/двойки, лекувани в болницата, януари-декември 2012;
7.3. Безплатни кампании за профилактика:
- Проведени безплатни репродуктивни консултации и гинекологични прегледи на жени в
Хасково в партньорство с МБАЛ „Хасково”, март-май 2012;
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- Извършени безплатни консултации с репродуктивни проблеми на 30 жени и двойки от
Хасково и региона в рамките на Деня на репродуктивното здраве, организиран от Сдружение
„Зачатие”, юни 2012;
- Проведени 20 безплатни онкопрофилактични гинекологични прегледи със снемане на
цитонамазка на жени от Констинброд, септември 2012;
- Проведени 30 безплатни профилактични гинекологични прегледи с ултразвукова диагностика
със снемане на онкоцитонамазка ThinPrep в партньорство с форум „БГ-МАММА”, октомври
2012;
- Проведение 30 безплатни консултации на жени с проблемно забременяване в партньорство с
форум „БГ-МАММА”, ноември 2012
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