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1. Увод:
Настоящият документ е деветото поред издание на годишният отчет за дейността на
Медицински комплекс „Д‐р Щерев“. Тази традиция е израз на разбирането на нашия екип, че
всяко едно лечебно заведение трябва да работи в условията на открит диалог и представяне на
данни за своите научни постижения, успехи от медицинската дейност, проведени социални
инициативи и постигнати финансови резултати пред своите минали, настоящи и бъдещи
пациенти. Само така може да се гарантира постигането на равнопоставеност и открита
конкуренция, за да могат пациентите да направят своя информиран избор за място на своето
лечение.
За девета поредна година Медицински комплекс „Д‐р Щерев” предоставя публична
информация за своята дейност през изминалата календарна година. Следващите страници
съдържат подробен отчет за дейността за 2015 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 и
финансовите резултати през изминалата 2015 година.
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, а на 26 октомври е подписан АКТ 16 и сградата получава
разрешение за ползване от ДНСК.
През декември новопостроената сграда участва в конкурса „Сграда на годината” за 2012
г. На 21 януари 2013 г., когато се отбелязва Бабинден и Деня на родилната помощ, се провежда
официалното откриване на новата болнична сграда на разширения Медицински комплекс „Д‐р
Щерев”, завършена на Първи етап от своето изграждане.
В периода юли‐декември 2014 г. се извършват строително‐монтажните работи по
финално изграждане на етажи 4,5 и 6 и тяхната подготовка за лицензиране за медицинска
дейност. Към края на годината фактически завършват всички строителни работи по
приключването на Втория етап от изграждането на болничната сграда, собственост на „ДР
Щерев” АД. Стартира подготовката за подаване на нужните документи за свикване на
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държавна приемателна комисия и в последствие лицензиране на медицинските помещения
пред компетентните органи за извършване на лечебна дейност.
След завършването на строително‐монтажните работи в края на 2014 и подготовката на
всички необходими документи в първите месеци на 2015 г., през юни същата година e свикана
държавна приемателна комисия. Комисията дава положително становище и е издаден АКТ 16
за успешно завършване и годност за експлоатация на специализираните и оборудваните по
стандарт медицински помещения от т.нар. Втори етап на втората болнична сграда на
Медицински комплекс „Д‐р Щерев“ . В следващите месеци последва лицензиране на
медицинските помещения пред компетентните органи за извършване на лечебна дейност.
Окончателното завършване на болничната сграда осигурява нови 4 хил. кв. метра
специализирани медицински помещения в рамките на Медицински комплекс „Д‐р Щерев”.
Във втората половина на 2015 г. в новоизградените етажи са настанени медицински
дейности на САГБАЛ „Д‐р Щерев“ и Медицински център „Репродуктивно здраве“, както
следва:
‐ 4‐ти етаж – настанено е гинекологичното отделение (оперативна гинекология) на
САГБАЛ „Д‐р Щерев” в новоизградените три модерни операционни, отлично оборудвани
реанимационни зали и свързаните с тях допълнителни специализирани помещения по
стандарт;
‐ 5‐ти етаж – настанен е стационар към отделението по оперативна гинекология на
САГБАЛ „Д‐р Щерев” в комфортни болнични стаи за следоперативен престой и възстановяване;
‐ 6‐ти етаж – настанени са специализирани лабораторни помещения и лаборатории по
молекулярна биология и по генетика, специализирани помещения по образна диагностика
(рентген и скенер) и амбулаторни кабинети „под шапката” на САГБАЛ „Д‐р Щерев” и МЦ
„Репродуктивно здраве”;
В рамките на групата от лечебни заведения има разкрити няколко търговски дружества:
Специализирана акушеро‐гинекологична болница за активно лечение „Д‐р Щерев” (САГБАЛ "Д‐
р Щерев" ЕООД), Медицински център „Репродуктивно здраве” (МЦ „Репродуктивно
здраве”ООД), аптека („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.
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2.2. Информация за контакт:
Адрес:
гр. София 1330
ж.к. "Разсадника"
ул. "Христо Благоев" №25‐31
Интернет страница:

w
ww
ww
w..sshhtteerreevvhhoossppiittaall..ccoom
m
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
contact@shterevhospital.com

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:
В изминалия над четвърт век след първата успешна инвитро процедура в България проф.
Атанас Щерев и неговият екип полагат основите по модерното лечение на безплодието в
България с внедряването най‐иновативните методи и технологии, даващи надежда за
постигане на радостта от зачеването и раждането на дете дори и на безнадеждните случаи. В
наши дни Болница „Д‐р Щерев” е впечатляващ медицински комплекс за женско и семейно
здраве, предлагащ цялостни грижи от подготовката за зачеване, през проследяването на
бременността, до раждането, следродилното възстановяване и педиатричното проследяване.
Комплексът разполага с разширен амбулаторен диагностично‐консултативен блок със
специализирани кабинети по акушерство и гинекология, репродуктивна медицина, фетална
медицина, педиатрия, ендокринология, урология‐андрология, превантивна медицина и
гинекологична онкопрофилактика, мамология, физиотерапия и рехабилитация, и др.
Консултациите при проблемно забременяване, лечението на
безплодие и приложението на асистирани репродуктивни
технологии са едно от направленията, които продължават да се
развиват интензивно в Медицински комплекс „Д‐р Щерев”. В
сектора по репродуктивна медицина към лечебното заведение се
предлагат високоспециализирани прегледи, консултации и
изследвания при различни случаи на проблеми при зачеването,
профилактика на репродуктивното здраве и лечение на стерилитет.
С над 25 години успехи в асистираната репродукция екипът на
Медицински комплекс „Д‐р Щерев” е помогнал на хиляди български жени и двойки да изпитат
най‐голямата радост – звънкия смях на бебе у дома. Благодарение на постоянните
нововъведения и инвестициите в иновативни технологии като ембриоскопия, spindle view,
IMSI, асистиран хетчинг с лазер, PGD, ко‐култивиране и др. през последното десетилетие
екипът на Болница „Д‐р Щерев” повишава в пъти успеваемостта на ин витро лечението при
диагнози като намален яйчников резерв, повтарящи се имплантационни неуспехи, т.нар.
мъжки фактор и др.
Сериозен фокус и инвестиции са насочени към развитието на
уникален за България сектор по фетална и пренатална медицина. В
него се предлага цялостно проследяване на бременността с
провеждане на всички необходими изследвания и акушеро‐
гинекологични прегледи с ултразвукова диагностика за
проследяване на състоянието на бременната жена и правилното
развитие на плода. Сертифицирани лекари, които са преминали
през няколко годишно обучение във водещи на световно ниво
школи по фетална медицина, извършват високоспециализирани
прегледи като първи триместър скрининг тест, фетална морфология, късна фетална
морфология с доплерово изследване, фетална ехокардиография и
др. В сектора работят трима от четиримата специалисти по
фетална медицина в България, сертифицирани от известната
школа на проф. Кипрос Николаидес от британската King’s College
Hospital. В последните две години екипът на лечебното заведение
е пионер в развитието на феталната медицина в България.
Специалистите в специализирания сектор към Комплекса дават
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шанс за успешен изход от бременността на случаи, които доскоро се смятаха за нелечими. През
2014 и 2015 в Медицински комплекс „Д‐р Щерев” за пръв път в България бяха извършени три
иновативни живoтоспасяващи оперативни техники на неродени бебета още в майчината
утроба ‐ фетална лазерна хирургия за лечение на трансфузионен синдром, вътреутробно
кръвопреливане и миниинвазивна операция при вродена диафрагмална херния. Само през
2015 г. в лечебното заведение са извършени над 20 вътреутробни операции. Въпреки
трудностите бременностите завършват успешно и днес семействата се радват на живи и здрави
новородени.
За да отговори на все по‐големия интерес към раждане в
Медицински комплекс „Д‐р Щерев” в края на 2014 г. е открито
разширеното и обновено родилно отделение. В неговата
комфортна атмосфера, доближаваща се до домашния уют, екип от
квалифицирани лекари и акушерки предлагат 24‐часови
персонални грижи и отлично отношение към родилките и техните
новородени.
Редовните профилактични гинекологични прегледи са основен
фактор за ранното откриване на заболяване и увеличаване на възможностите за успешно
лечение. На практика навременната профилактика спасява живот. Въз основа на тази
философия се развива сектора по гинекологична превантивна медицина в Медицински
комплекс „Д‐р Щерев”. За да окуражи дамите към малки стъпки в посока на здрав и щастлив
живот, специализираните кабинети по онкогинекологична профилактика и по мамология в
комплекса предлагат профилактични програми с насоченост към превенция на женското
здраве. Сред тях внимание заслужават специално разработените преференциални пакети за
годишна профилактика на гинекологични заболявания и за скрининг, фокусиран към борбата с
рака на шийката на матката и рака на гърдата.
През 2015 г. е разкрито разширеното гинекологично
отделение с три нови операционни и комфортни условия за
следоперативен престой, което е разположено на два етажа от
новата сграда на Комплекса. Обновеното отделение разполага
с квалифициран екип и най‐модерно оборудване за
извършване на всички видове гинекологични операции с фокус
върху
ендоскопската
(т.нар.
безкръвна)
хирургия.
Изграждането на 4‐ти и 5‐ти етаж от болничната сграда и
оформянето им като модерно отделение по Оперативна
гинекология е продиктувано от разширяването на
оперативната дейност в САГБАЛ „Д‐р Щерев“. Разполагайки с отлична медицинска
инфраструктура в изпълнение на най‐добрите медицински стандарти болницата инвестира в
обучение и европейско сертифициране на своите специалисти по оперативна гинекология и в
закупуване на най‐модерното високотехнологично оборудване, съобразено с последните
тенденции в ендоскопската хирургия и оперативната гинекология, анестезиология и
реанимация. Амбицията на екипа е постепенно всички гинекологични операции в лечебното
заведение да бъдат извършвани чрез миниинвазивни ендоскопски техники, а отворената
гинекологична хирургия да остане в историята. Понастоящем болница разполага с модерни
помещения, с добре подготвени екипи от оперативни гинеколози и със специализирана
апаратура, еквивалентни на тази във водещите европейски и световни клиники. Допълнително
през 2015 г. наличието на изградените и оборудвани помещения по оперативна гинекология
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дадоха възможност на САГБАЛ „Д‐р Щерев“ да разкрие отделение по хирургия на млечната
жлеза, с което да разшири обхвата на грижите за профилактиката и терапията на женското
здраве.
Също през 2015 г. разкрита лаборатория по молекулярна
биология и генетика към САГБАЛ „Д‐р Щерев“. При
изграждането на модерната генетична лаборатория е заложено
на инвестицията в последно поколение високотехнологична
апаратура за приложение на възможностите на съвременната
медицинска генетика. Лабораторията предлага широк набор от
генетични и цитогенетични изследвания като хромозомен
анализ при хорионбиопсия и амниоцентеза, микрочипов
анализ, ДНК анализ на най‐чести анеуплоидии, генетични
изследвания на вродени тромбофилии, ДНК анализ на
инфекциозни заболявания и др. Всичко от вземането на
биологичния материал, през провеждането на генетичния тест до консултацията със
специалист по медицинска генетика се извършва на място в лечебното заведение. Така се
осигурява максимален комфорт на пациентите за провеждане на целия процес на тяхното
изследване „под един покрив“.

2.4. Екип и персонал:
Към 31 декември 2015г. в Медицински комплекс „Д‐р Щерев“ работят на трудов и граждански
договор следните специалисти и помощен персонал.
Юридическо лице

Трудов
договор

Граждански договор ОБЩО

САГБАЛ "Д‐р Щерев" ЕООД

151

26

177

МЦ "Репродуктивно здраве" ООД

65

14

79

„Репроасист” ООД

4

0

4

АГКДР "Щерев" АД

7

1

8

„Д‐р Щерев” АД

5

0

5

Сдружение „ИРЗ”

0

0

0

232

41

273

ОБЩО

Обобщена справка персонал (трудов и граждански договор) към 31 декември 2015г.:
Длъжност
Лекари
* Акушер‐гинеколози на трудов договор
* Акушер‐гинеколози на граждански договор
* Лекар, специализант по акушерство и гинекология
* Лекари, анестезиолози на основен трудов договор
* Лекари, анестезиолози на втори трудов договор

Брой
69
16
10
4
5
3
9

* Лекар, анестезиолог на граждански договор
* 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
* Патологанатом на основен трудов договор
* Патологанатом на граждански договор
* Мамолог на граждански договор
* Лекар, медицинска генетика на основен трудов договор
* Лекар, медицинска генетика на граждански договор
* Лекар, специализант по медицинска генетика
* Андролог/Уролог
* Хирург на основен трудов договор
* Хирург на граждански договор
* Лекар, специалист детски болести
* Лекар, специалист нервни болести
* Лекар, специалист психиатрия
* Лекар, специалист кожни и венерически болести
* Лекар, специалист УНГ
* Лекар, специалист ендокринология и болести на обмяната
Ембриолози/Биолози
Главна акушерка САГБАЛ „Д‐р Щерев”
Главна акушерка МЦ „Репродуктивно здраве”
Акушерки и мед.сестри
Акушерка, ръководител на училище за родители
Санитари
Здравен инспектор
Рентгенов лаборант
Медицински лаборанти патологоанатомична лаборатория
Биолог генетична лаборатория
Психолог
Логопед
Болнична стерилизация
Болнично хранене
Административен персонал
Главен медицински секретар
Медицински секретари
Медицински секретар, АГ отделение
Медицински секретари, АГ кабинет
Технически секретари и сътрудници
Координатор Фонд – АРТ
Оперативен счетоводител
Специалист, финансово‐ресурсна дейност

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
5
3
2
1
1
1
2
13
1
1
52
1
23
1
1
3
1
2
1
3
4
58
1
19
1
8
4
1
5
1
10

Човешки ресурси
3
Мениджър корпоративно планиране
1
Ръководител транспорт
1
Мениджър, маркетинг
1
Специалист, маркетинг и реклама
1
Координатор, европейски програми и проекти
1
Статистик, медицинска статистика
1
Специалист, кл.проучвания, учебна и научна дейност
1
Библиотекар
1
Системен администратор
2
Информационен отдел – специалист кодировчик
2
Консултант статистическа обработка на информацията
1
Юрисконсулт
2
Ръководен персонал
5
Управител, лечебно заведение
1
Изпълнителен директор
1
Гл.счетоводител
1
Специалист, сигурност
1
Ръководител, аптека
1
Помощен персонал
17
Техник, медицински газове
1
Специалист, подръжка
3
Шофьори
8
Домакин
1
Машинен оператор
1
Озеленител
1
Общ работник
1
Енергетик – ел.поддръжка
1
Друг персонал
2
Магистър‐фармацевт
2
ОБЩО
258
* 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 2015 г.:
3.1. Обобщени данни извършени дейности по асистирана репродукция през 2015 г.:
‐ Брой стартирани цикли и извършени IVF/ICSI процедури:
Fresh цикли

IVF

IC S I

IVF‐ICSI

Без
оплож
дане

неприло
жим

неприло
жим

неприло
жим

неприл
ожим

Пункции на фоликули
ЕТ

56
45

733
569

266
225

Брой клинични бременности

16

196

99

118
0
неприл
ожим

Стартирани
стимулационни/лимитирани/
спонтанни цикли

D‐R
FRET
(размраз
(донор
ени
ски
цикли
общо
цикли)
177

122

1173
853

неприло
жим
177

98
99

311

83

54

1342

Стимулирани/лимитирани/спонтанни цикли
Цикли
Пункции
ЕТ
Стимулиран
1342
1173
853
Лимитиран
134
105
72
Спонтанен
151
111
34

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

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

Процедури

ЕТ

183
229
320
323

148
192
253
260

Клинични
бременности
71
79
89
72

% клинични
бременности/ЕТ
48,0%
41,1%
35,2%
27,7%

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

IVF
Възраст
≤ 30
31‐34
35‐39
≥ 40

Процедури

5
16
15
20

Клинични
бременности
4
1
14
6
14
5
15
4
ЕТ

% клинични
бременности/ЕТ
25,0%
42,9%
35,7%
26,7%

ICSI
Възраст

Процедури

ЕТ

Клинични
бременности

% клинични
бременности/ЕТ

12

116
137
238
242

≤ 30
31‐34
35‐39
≥ 40

91
113
184
189

46
47
58
45

50,5%
41,6%
31,5%
23,8%

IVF+ICSI
Възраст
≤ 30
31‐34
35‐39
≥ 40

Процедури

ЕТ

62
76
67
61

53
65
55
56

Клинични
бременности
24
26
26
23

% клинични
бременности/ЕТ
45,3%
40,0%
47,3%
41,1%

FRET (размразени трансфери)
Възраст
≤ 30
31‐34
35‐39
≥ 40

Процедури

ЕТ

45
35
43
54

45
35
43
54

Клинични
бременности
29
16
21
17

% клинични
бременности/ЕТ
64,4%
45,7%
48,8%
31,5%

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

Процедури

4
14
15
89

Клинични
бременности
3
1
11
5
13
12
72
36
ЕТ

% клинични
бременности/ЕТ
33,3%
45,5%
92,3%
50,0%

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

Жени под 40 г.
311
41
13,2%

Жени над 40 год.
25
4
16,0%

Общо
336
45
13,4%

Донорски (IUI)
Брой цикли
Бременности
% бременни

Жени под 40 г.
80
19
23,8%

Жени над 40 год.
16
3
18,8%

Общо
96
22
22,9%

3.2 Обобщени данни за извършените акушеро‐гинекологични дейности и други
медицински дейности през 2015:
‐ Гинекологично отделение ‐ оперативни дейности и гинекологични манипулации:
Ендоскопски операции
Брой
Лапароскопски операции (общо)
225
Оперативна лапароскопия
211
13

Диагностичка лапароскопия
Хистероскопски операции (общо)
Оперативна хистероскопия
Диагностичка хистероскопия
Общо ендоскопски операции

14
186
167
19
411

Други операции и манипулации
Малки гинекологични операции и манипулации
(Abrasio, Punctio kystae, PF, Conisatio, Серклаж 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)
Прегледи при специалист по фетална медицина (първи
триместър скрининг тест, фетална морфология, късна
фетална морфология с доплерово изследване, фетална
ехокардиография)
‐ Родилно отделение:
Общ брой раждания

832

Нормално раждане (PN)

188

Брой операции
1705
20
12

Брой прегледи
33 217
7 252
3 066
8 534

4567

Оперативно родоразрешение (SC):
‐ SC по собствено желание

339

‐ SC по медицински индикации

305

Общ брой родени бебета

854

Средна възраст на родилите жени

31,55 г.

% на родилите над 35 г.

43%

% родили след АРТ

27 %

% многоплодни раждания

2,6%

‐ Лабораторни дейности:
Вид изследване (брой изследвания)
Хормонални изследвания

Брой
31 023
14

Генетични изследвания
Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване и коагулация
Урина
Имунология
Серология
Имунохематология
Туморни маркери
Микробиология и паразитология
Спермални изследвания
Онкоцитонамазка
Други
ОБЩО

2 119
9 785
4 738
169
10 158
3 809
325
14 683
53
1 478
8 121
3 029
4 534
2 305
96 329

‐Други медицински дейности:
Вид процедура/манипулация
Ембриоредукция
Амниоцентеза
Лазерна аблация на плацента
Оклузия на фетална трахея с балон‐катетър

Брой
26
13
10
2

4. Учебна дейност в Медицински комплекс „Д‐р Щерев” през 2015 г.:
4.1. CME (continuing medical education) и участия в конгреси на членове на екипа през 2015:
Участия в конгреси на лекари акушер‐гинеколози и ембриолози
от МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д‐р Щерев” през 2015 година
№

Събитие

Период

Място

Представител от екипа

1

ESHRE Campus :
Cryopreservation. IVF in the
frozen state
DIP ‐ 8th international DIP
symposium on diabetes
hypertension metabolic
syndrome & pregnancy
ESHRE Campus :
Complications in
reproductive surgery
6th International IVI

26‐
29.03.2015

Istanbul,
Turkey

Ембр. Б.Бандрева

16‐
19.04.2015

Berlin,
Germany

д‐р М. Искилиева

1619.04.2015

Lyon, France

д‐р М. Александов

23-

Alicante,

д‐р П. Андреева,

2

3
4

15

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23

Congress
ESHRE Campus : Old and
new in reproductive
endocrinology
ESHRE Basic Semen
Analysis course-IV Corso
21st COGI Congress:
Innovation in Reproductive
Medicine
21st COGI Congress:
Innovation in Reproductive
Medicine
"14-ти Междунар.
Симпозиум по
Имунология на
Репродукцията"
31st Annual Meeting of
ESHRE
14th World Congress in
Fetal Medicine (FMF World
Congress)
14th World Congress in
Fetal Medicine (FMF World
Congress)
14th World Congress in
Fetal Medicine (FMF World
Congress)
22nd World Congress on
COGI
22nd World Congress on
COGI
V национална
конференция по
минимално инвазивна
гинекологична хирургия
24th annual Congress of
ESGE
19-та Национална
конференция по
онкогинекология
CLINICAL
OBSERVATION
PROGRAM for FERTILITY
Ovarian Club VI
Advanced Techniques in
Operative Gynecological
Endoscopy - IRCAD
FMF Advances Course

25.04.2015
2425.04.2015

Spain
Helsinki,
Finland

д‐р М. Коновалова,
биол. Л.Велева

11-16. 05.
2015
1416.05.2015

Milan, Italy

д‐р М. Юнакова

Frankfurt,
Germany

Биол. Б.Петкова

1416.05.2015

Frankfurt,
Germany

д‐р Т. Тимева

22-24.
05.2015
1418.06.2015

Варна,
България
Lisbon,
Portugal

Ембр. Л. Вълкова
Ембр. И.Антонова,
Ембр. д‐р И.Бочев

2026.06.2015
2024.06.2015

Crete, Greece

Ембр. д0р И.Бочев

Crete, Greece

д‐р М. Искилиева,
д‐р Р. Билчев

2027.06.2015

Crete, Greece

проф. А. Щерев

1721.09.2015

Budapest,
Hungary

д‐р П. Чавеева

1721.09.2015
0103.10.2015

Budapest,
Hungary
Стара
Загора,
България
Budapest

д‐р Д. Савова;
ембр. П.Пенкова
Биол. Д. Николова

1518.10.2015
2628.10.2015

Хисаря,
България
Brussels,
Belgium

д‐р Н. Магунска

1316.11.2015

Barcelona,
Spain

д‐р П. Андреева,
д‐р М. Коновалова

29.1103.12.2015
4-9.12.2015

Strasbourgh,
France
London, UK

д‐р Т. Тимева

4-7.12.2015

London, UK

0710.10.2015

д‐р Н. Магунска,
д‐р Б. Бечев

Д‐р И. Димитров

д‐р И. Димитров,
д‐р М. Коновалова,
д‐р П. Андреева
д‐р П. Чавеева
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4.2. Успехи на болницата и на екипа ‐ отличия и удостоявания, сертификати и
акредитации:
Декември, 2015 г.
Трима лекари от екипа на Медицински комплекс „Д‐р
Щерев“, Доц. Таня Тимева, д‐р Мария Юнакова и д‐р
Даниела Савова, бяха сред избраните специалисти в
издание за 2015 г. на инициативата „Най‐добрите
лекари“ (bestdoctors.bg) на Дарик радио. По време на
второто издание на анкетата ”Най‐добрите лекари в
София” 2015 година бяха отчетени над 1700 анкетни
карти, които включват възможност за номиниране от
един до трима специалисти в конкретна медицинска
специалност. След задълбочен анализ на резултатите, Дарик радио определи кои лекари
събират най‐много номинации от колегите си в София и заслужават да станат част от
Лекарската лига. Лекарите, получили най‐много препоръки от своите колеги попаднаха във
финалното изследване, но не под формата на класиране, а по азбучен ред.
4.3. Обучение и образователни инициативи, насочени към пациентите.
‐ Училище за бъдещи родители „Ние създаваме радост”:
През 2015 г. Училището за бъдещи родители на Медицински комплекс „Д‐р Щерев“ се води от
опитната акушерка и обаятелен лектор Диди Димова, благодарение на което, неговата
програма е с изцяло практическа насоченост. Училището беше разделено на две форми в
зависимост от предпочитанията на бъдещите родители – групова и индивидуална форма.
Груповото обучение е разделено на три модула:
I. Първи модул – Подготовка за раждането
Този модул представя теоретичната и техническата подготовка за естественото раждане. В
неговите рамки бъдещи майки разбират защо трябва да бъдат активен участник в процеса и
колко е важно да са подготвени за това. В допълнение те научават всичко за цезаровото
сечение – от първия миг при постъпването в болницата до раздвижването. Благодарение на
получените знания бременните жени и двойки ня да се колебаят, кога е настъпил моментът,
защото знаят какви са първите признаци, предвещаващи предстоящото раждане. В модула е
застъпена много важната тема за обезболяването на раждането.
II. Втори модул – Кърмене
В неговите рамки бременните научават всичко необходимо за кърменето – подготовка на
гърдите още по време на бременността, грижа за гърдите преди и след храненето на бебето,
изцеждане на кърма, правилна техника на оригването и оказване на първа помощ при
задавяне. По време на обучението се предават всички теории за кърменето. В допълнение
двойките научават всичко за стволовите клетки и защо те са най‐сериозната инвестиция за
вашето бебе.
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III. Трети модул – Първи грижи за новороденото
В партньорство ак. Диди Димова и неонатолог от екипа на болницата запознават бъдещите
родители с първите грижи за новороденото по време на престоя на болничния престой.
Жените и двойките, посетили курса, научават какви са първите грижи за новороденото, когато
се приберете у дома. Бъдещите подготовки получават практическо обучение с помощта на
кукли как да се чувстват уверени по време на къпането, обличането и събличането, смяната на
пелените на вашето бебе. Практическите упражнения включват знания за пасивната
гимнастика и за това колко е важно да извършвате правилно масаж на вашето бебе.
Общо проведени месечни сесии (всяка от три отделни лекции) на груповото Училището през
2015: 11 сесии
Общо преминали бременни през 2014: 466 бременни;
Общо преминали души (бременни и техните партньори): 621 души.
Общо преминали жени/двойки през индивидуалната форма на Училището през 2015: 73
‐ Курсове за кърмене:
През 2015 г. Медицински комплекс „Д‐р Щерев” съвместно с Ла Лече Лига ежемесчно
организираха лекции, свързани с различни аспекти на подготовката за кърмене и естественото
хранене на бебетата.
‐ Ден на отворените врати в родилно отделение: Екипът на Медицински комплекс „Д‐р
Щерев” организира всеки месец два пъти „Ден на отворените врати“ родилно отделение на
болницата. В рамките на инициативата бъдещите родители получават основна информация за
протичането на раждането, получават отговор на своите въпроси свързани с последните
месеци на бременността и протичането на родовия процес и се запознават отблизо с чудесните
условия и приятна атмосфера в болницата. Допълнително получават полезни справочни
материали за бременността, раждането и първите месеци с вашето новородено бебе. По
време на обиколката бъдещите родители имат възможност да разгледат (при възможност):
предродилна зала; родилна зала, в която се водят нормални раждания; операционна зала за
цезарови сечения; стаите за настаняване на родилки по време на послеродовия престой.

5. Научна дейност в Медицински комплекс „Д‐р Щерев” през 2015 г.:
5.1. Заседания на научни и медицински колегиуми;
За периода Януари 2015 г. ‐ Декември 2015 г. в МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д‐р Щерев” са
проведени 38 научни колегиума в със следния състав :
Проф. Ст. Кюркчиев, Проф. А. 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 И. Димитров, д‐р Р. Билчев, д‐р В. Манчев, д‐р М.
Михайлов, д‐р И. Стаменов, д‐р В. Яначкова, д‐р Г. Николов, д‐р Е. Харангозо, ембриолози д‐р
Т.Милачич, И. Антонова, Л. Петкова, , Б. Бандрева, д‐р И. Бочев биолози: Лъчезара Велева,
Иво Цанов, Петър Василев, Ива Колева, Десислава Дюлгерова, комуникации и развитие: И.
Тодоров, Й. Тодорова, Б. Цветкова
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Представени презентации, доклади и отчети:






Лекари и биолози на МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д‐р Щерев” : 19
Гости и чужди лектори: 1
Фармацевтични фирми: 21
Фирми за медицинска апаратура: 3
Обсъдени Клинични случаи: 95

5.2. Научни публикации на представителите на екипа на Медицински комлекс „Д‐р
Щерев” :
‐ В международни издания:
1. Ianatchkova V., Chaveeva P., Shterev A. The gestational diabetes mellitusas a specific
pregnancy state. Akushеrstvo Ginekologia Sofia 2015,54 /9/,29‐33. Review Bulgarian. Pub Med
,26863793
2.Chaveeva P., Persico N., Maslarska R., Georgiev T., Dimova I., Shterev A. Second stage in
mininvasive fetal surgery for severe congenital diaphragmatic hernia Case report, Akushеrstvo
Ginekologia ,Sofia,2015,54/5/,40‐4 Bulgarian Pub Med PMID 2641195
3. Chaveeva P., M. Yunakova, T.Milachich, T.Timeva, V.Stratieva, A.Shterev. New screening
method for aneuploidies based on analysis of cell‐free DNA in the martenal blood. Akushеrstvo
Ginekologia Sofia,2015,54/2/,3‐7. Review.Bulgarian, Pub Med PMID,25909133.
4. Chaveeva P.,V. Stratieva, N.Persico, A.Shterev. Prenatal diagnosis and fetoscopic tracheal
occlusion /FETO/for severe congenital diaphragmatic hernia. Case report, Akushеrstvo
Ginekologia Sofia 2015,54 /1/,34‐4. Bulgarian Pub Med PMID 25909128
5.Peewa G., S. Bower, I.Orosz, P. Chaveeva, R. Akolekar, K. Nicolaides. Endoscopic placental laser
coagulation in monochorionic diamniotic twins with type II selective fetal growth restriction fetal
diagn ther.2015,38/2/,86‐93 doi.10.1159/000374109,epub.2015 apr.Pub Med PMID.25896405.
6.Chaveeva P., V. Stratieva, A. Shterev. Introduction of endoscopic laser therapy. For
complicated monochorionic twins in Bulgaria Akushеrstvo Ginekologia ,Sofia 2015,54/8/,37‐42
Bulgarian Pub Med PMID 27032233.
7. Yunakova M., P. Chaveeva,V. Stratieva. Models of clinical implementation of cell. Free fetal
DNA in the maternal serum screening test‐analysis. Akushеrstvo Ginekologia Sofia 2015,54/7/15‐
21,Bulgarian Pub Med PMID 27025103.

19

8. Dimitrov I.,P. Andreeva, P. Chaveeva, M. Konovalova, A. Shterev. The value of colposcopy
examination in diagnosis of precancerous and cancerous diseases of the cervix. Akushеrstvo
Ginekologia Sofia 2015,54/7/,11‐5. Bulgarian,Pub Med PMID 27025102.
‐ В български издания:
1. К. Белемезова, Н. Магунска, И. Бочев, Д. Кюркчиев, А. Щерев, С. Кюркчиев. Изследвания
върху мезенхимни стволови клетки,изолирани от ендометриални огнища. Репродуктивно
здраве, 22, 2015,3‐8.
2. Л. Велева, Т. Милачич, И. Бочев, И. Цанов, Л. Остромска, А. Щерев. Връзка на
соматометричните показатели с подвижността и скоростните параметри на движение на
сперматозоидите. Репродуктивно здраве, 22, 2015, 9‐13
3.М. Юнакова, И. Антонова, И. Бочев, Т. Тимева, А. Щерев Влияние на начина на живот и
възрастта върху репродуктивния капацитет на жената. МedPost 10. 2015, 10, 56‐61
4. Б. Бечев, Н. Магунска. Лапароскопско третиране на истмоцеле след цезарово сечение.
Акушерство и гинекология,Прил. 1,2015,ч.2,24‐28.
5.3. Научни прояви, организирани или проведени с организационното участие на
специалисти от екипа:
‐ 9‐ти Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие:
Репродуктивна медицина и онкологични заболявания, Ноември 2015, Място на
провеждане: София Хотел Балкан, София – повече информация за събитието можете да
видите от тук.
‐ 17‐ти национален конгрес на БАСРЗ с международно участие, Март 2014 г., място на
провеждане: хотел Самоков, Боровец – повече информация за събитието можете да
видите от тук;

5.4. Презентации и публикации на представители на екипа в програмата или сборници от
научни конгреси, симпозиуми и конференции през 2015
‐ В чужбина:
1. D. Duylgerova‐Nikolova, A .Dimcheva, T. Milachich, I. Bochev, D. Barov, A. Shterev.
Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection /IMSI/improves the embryo quality
on day 3.The 22 nd world congress on COGI Budapest, Hungary,sept.17‐19,2015,P 21.
2. I. Bochev, L.Veleva, A. Shterev. Endometrial stromal cell‐secreted factors improve sperm
motility. ESHRE, Lisbon, Portugal,14‐17 june 2015,P 022
3. I. Bochev, K. Belemezova, A. Shterev, S. Kyurkchiev. GnRH analogues Ganirelix and Triptorelin
do not influence the in vitro decidualization capacity of human endometrial stromal cells. 14 th
International symposium for Immunology of Reproduction ,Varna 22‐24 may 2015. PI‐4
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4. T.Timeva, T.Milachich, M.Yunakova, L.Vulkova, I. Bochev, A. Shterev.Reconsideration of
recommendations for natural cycle in ART. 21 World congress on COGI Guilin,China,may 7‐
10,2015,P 21.
5. L. Veleva, I. Bochev, D. Nikolova, T. Milachich, A. Shterev. Comparison of sperm progressive
motility and kinematics between three morphology groups. 6th International IVI congress
Aliicante,Spain april,23‐25 2015.
‐ В България:
1. I. Antonova, I. Bochev, T. Milachich, L.Valkova, M.Yunakova, P.Andreeva, A.Shterev. Can
we improve pregnancy and implantation rate in cases with non‐selective embryo transfer
when only 1 or 2 embryos are available? 14 th International symposium for Immunology of
Reproduction, Varna,22‐24 may 2015, PI 13.
2. Д. Савова, Ефективност на различни протоколи за КОХ с Fostimon 150IU при
пациенти провеждащи ICSI.16 Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно
здраве Боровец,12‐15 март 2015
3. П.Чавеева, Фетална ендоскопскс транеална оклузия с балон‐какетьр при вродена
херния.16 Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 12‐
15 март 2015.
4. М.Юнакова. Corifolitropin alfa /ELONVA/: оправдаха ли се очакванията ни две
години по_късно? 16 Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве,
Боровец, 12‐15 март 2015.
5. Т. Тимева, Повтарящи се имплантазионни неуспехи‐опит за класификация. 16
Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец,12‐15 март
2015.
6. Т.Милачич, В търсене на оптималния броЍ гамети и зиготи при асистирана
репродукция. 16 Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
Боровец,12‐15 март 2015.
7. Б. Бечев. Симптоматична истмоцеле‐поведение. 16 Национален конгрес по
стерилитет и репродуктивно здраве. Боровец, 12‐15 март 2015.
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6. Икономически показатели:
6.1. Икономически показатели в сравнителен план (2015 – 2014):
‐ Годишен ръст на приходите от продажби медицински услуги през 2015 спрямо 2014:
САГБАЛ „Д‐р Щерев”

МЦ „Репродуктивно
здраве”

Общ ръст

+ 18,9%

+ 24 %

+20,9%

‐ Годишен ръст на разходите по икономически елементи през 2015 спрямо 2014:
САГБАЛ „Д‐р Щерев”

МЦ „Репродуктивно
здраве”

Общо

+ 19,7 %

+ 29,2%

21,9%

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

МЦ „Репродуктивно
здраве”

Общо

206 505,44 лв.

33 838,80 лв.

240 344,24 лв.

6.3. Остатък по банкови и други задължения към края на 2014 г.:
„ДР Щерев”
„АГКДР Щерев”
САГБАЛ
ФИРМА
АД
АД
„Д‐р Щерев”
Остатък по кредита
към 31.12.2015 г.

0

0

5 061 397,80 лв.

ОБЩО
5 061 397,80 лв.

6.4. Разходи за данъци, здравни и социални осигуровки от САГБАЛ „Д‐р Щерев” и МЦ
„Репродуктивно здраве” за 2014 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
21 303,73
320 155,78
495 328,61
7 298,52
778086,64
„Д‐р Щерев”
126 759,53
154 220,65
2 210,31
МЦРЗ
9 604,14
292 794.63
ОБЩО
30 907,87
446 915,31
649 549,26
9 508,83
1 136 881,27
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7. Социални дейности:
7.1. Социални дейности към персонала:
Вид/Фирма
Облекло
Храна за персонал
Почивки
Обучение
‐ медицинско
‐ учебен семинар
‐ друго
‐ такса за
акредитация за
обучение

САГБАЛ
Д‐р Щерев
72,00
58 855,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

МЦРЗ

АГКДР

1 379,26
0,00
22 184,31 1 763,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ДР
Щерев
АД

Репроасист
ИРЗ

ОБЩО:

0,00
662,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

277,50
1 581,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 728,76
85 046,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8 665,79
1 101,96
4 757,98

0,00
0,00
0,00
212,42
0,00
212,42

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
19,04
0,00
19,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8 897,25
1 101,96
0,00

2 805,85
2 938,40
0,00
2 938,40
0,00

0,00

5 457,00
0,00
0,00
5 457,00

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
0,00

2 805,85
8 395,40
0,00
2 938,40
5 457,00

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
0,00

0,00
0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

303,84

547,50

0,00

4,16

0,00 0,00

855,50

5 919,45
2 057,76
176,31
76 754,62 31 838,25 1 939,37
Общо социални разходи за персонала: 113 301,14 лв.

66,27
733,08

158,12 0,00
2 035,82 0,00

8 377,91
113 301,14

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

7.2 Социални дейности към пациенти през 2015:
‐ Извършени безплатно техники за повишаване на успеваемостта на ин‐витро процедура
(асистиран хетчинг, MACS, ко‐култивиране на ембриони с ендометриални клетки или друга) на
215 жени/двойки, лекувани в болницата в периода януари‐декември 2015. Общата стойност на
безплатно извършените допълнителни техники възлиза на 43 800 лв.
‐ Извършени безплатно вътреутробни операции на плода (лазерна аблация на плацента,
оклузия на фетална трахея, интраутеринна хемотрансфузия) на 4 бременни жени, лекувани в
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болницата в периода януари‐декември 2015г. Общата стойност на безплатно вътреутробни
фетални операции възлиза на 13 350 лв.
‐ Извършени общо 6 262 безплатни ултразвукови прегледи, гинекологични консултации,
педиатрични консултации и консултации при специалист по фетална медицина. Общата
стойност на безплатно извършените прегледи и консултации възлиза на 187 860 лв.
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