Презентация на „Специализирана болница за активно лечение на
пневмофтизиатрични заболявания- Бургас „ ЕООД

Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични
заболявания- Бургас „ ЕООД /СБАЛПФЗ Бургас ЕООД/ е лечебно заведение
за специализирана болнична медицинска помощ с профил диагностика и
лечение на специфични и неспецифични остри и хронични респираторни
заболявания, диагностициране на клетъчно-пролиферативни процеси
/белодробен карцином/, алергични заболявания. СБАЛПФЗ Бургас ЕООД е от
културна, историческа и социална значимост за историята и практиката на
мед. дейност в Бургаска област. Обслужва 8 области.
Управител: Д-р Евелина Трошанова 056/896211; тел./факс: 056/820126
e-mail: pulm_hosp_bs@abv.bg
web site: http://www.pulmhospitalbs.com/
F : http://facebook.com/pulm.hosp.burgas

Локация: СБАЛПФЗ Бургас ЕООД се намира в центъра на град Бургас, в
непосредствена близост до централни пътни артерии и Морската градина на
града, ул.“Ген Гурко“ №64, п.к. 65.

Крат ка ист орическа рет роспекция:

На 27.10. 1909г. Бургаски общински

здравен съвет основава клон на Българското дружество за борба с
туберкулозата. През 1910г. в града е създадена първата Лига за борба с
туберкулозата. През 1930г. на авансцената на организираната борба с
туберкулозата излиза учредяването на Първата Бургаска болница за лечение
с диспансерно наблюдение на ТБК болни. През 1952г. се осъществява
обединение на Туберкулозния диспансер с Гръдното отделение на Окръжна
болница. 1959г. е разкрит Бронхологичен кабинет. 1960г. е създаден и Център
за борба със силикозата. През 1967г. болницата е преместена на настоящия
адрес в бившия противомаларичен институт, построена със средствата на
благотровителна

фондация

„Рокфелер”.

През

2000г.

болницата

е

преобразувана в СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД. 2007г. бе разкрита лаборатория за
изследване на дишането по време на сън (Sleep apnea).

На 24.07.2013г. със

Заповед РД 01-137/24.07.2013г. на МЗ Специализирана болница за активно
лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания- Бургас ЕООД гр. Бургас е
акредитирана за пореден път с Отлична оценка за цялостна медицинска
дейност.
Ст рукт ура, съгласно ут върдения Правилник за уст ройст вот о, дейностт а и
вът решния ред на лечебнот о заведение:
Управит ел:Д-р Евелина Трошанова
Гл.мед.сест ра: Николинка Епихова
Гл.счет оводит ел: Румяна Арнаудова
Началник Пневмологично от деление –Д-р Здравка Карамян
Началник Фт изиат рично от деление- Д-р Лиляна Вълкова

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
1. Консултативно -Диагностични кабинети:





Консултативен Кабинет по Пневмология;
Консултативен Кабинет за Контрол на Туберкулозата;
Ендоскопски кабинет;
Кабинет по белодробна функционална диагностика ;

2. Медико-диагностични лаборатории




Клинична лаборатория – началник д-р Георгиева, тел.: 056/896258
Микробиологична лаборатория – началник д-р П.Стаматова,
056/896257
Лаборатория за образна диагностика - началник д-р Савко Паскалев,
тел.: 056/896215

тел.:

СТАЦИОНАРЕН БЛОК /основна болнична сграда/ - разкрити са две отделения
с общ леглови фонд 82 легла
Пневмологично отделение –разкрити 37 легла, в т.ч.



Стая за интензивно наблюдение - разкрити 4 легла
Стая изолатор -1 легло

Началник Отделение : д-р Здравка Карамян, тел.056/896226
- Старша мед. сестра:

м.с. Росица Николова, тел. 056/896223

- Манипулационна:

тел. 056/896221

Фтизиатрично отделение –разкрити 45 легла
 Легла за диагностично уточняване – 20 легла
 Легла за пациенти с ТБК -25 легла
В т. ч. изолатор
Началник Отделение: д-р Лиляна Вълкова, тел.056/896231
- Старша мед. сестра:
- Манипулационна:

м.с. Диана Димитрова, тел. 056/896231
тел. 056/896231

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК




Финансово-Счетоводно звено
Информационно звено
Обслужващо звено

Профил на дейност : и договорни парт ньори:
СБАЛПФЗ Бургас ЕООД осъществява дейност съгл. разрешение за осъществяване на
Дейност №СБ-106/26.04.2016г.
Методичен ръководител е проф. д-р Огнян Георгиев от Александровска болница гр.
София.

СБАЛПФЗ Бургас ЕООД осъществя лечение на пациенти по договор по Клинични
пътеки с НЗОК и МЗ:
-

Бронхиална астма;
Бронхопневмония;
Хронична обструктивна белодробна болест /ХОББ/ ;
Гнойно-възпалителни заболявания на белия дроб, абсцеси;
Плеврални изливи, плеврити

-

Хронична изострена дихателна недостатъчност;
Алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система;

-

Диагностика на белодробен карцином;

-

Белодробна и извънбелодробна туберкулоза
Извършват се специализирани медицински изследвания от квалифицирани
специалисти по белодробни заболявания:

-

Фиброоптична видеоасистирана бронхоскопия като се използва съвременна
техника за подаване на упойка;
Рентгенографии на бял дроб;
Ехография на бял дроб и коремни органи;

-

Функционално изследване на дишането с бронходилататорен тест;
Бронходилатационен тест за ранна диагностика на астмата;

-

Клинични и микробиологични изследвания на биологични секрети и
телесни течности. Лабораторията по микробиология, определена от МЗ като
лаборатория за туберкулоза от второ ниво, поддържа корелация с НРЛ по
Туберкулоза към НЦЗПБ и участва в системата за Външна оценка на
качеството. Единствената лаборатория на територията на област Бургас с
компетентност да изследва за туберкулозния бактерий на КОХ.

-

Изследване на кожна чувствителност- туберкулинова проба нa Mantoux;

-

Извършване на реваксинация за ТБК- БЦЖ /Bacillus of Calmette and Guérin/;

-

Инхалаторна терапия.

База за обучение на медици:
СБАЛПФЗ Бургас ЕООД е база за практическо обучение на лекари-специализанти и
медицински сестри в сътрудничество с МУ гр. София.
Към настоящия момент в лечебното заведение специализират трима лекари по
специалността пневмология и пфизиатрия.

Болнични условия :
СБАЛПФЗ Бургас ЕООД реализира цялостно обновяване на интериора на
стационарния блок- болнични, служебни стаи, изграждане на нова ВИК инсталация,
подновяване на подовата настилка. Сградата е локално топлофицирана, интегриран
е асансьор за улеснение на достъпа. Лечебното заведение разполага със съвременно
оборудван Спешен кабинет и стаи за интензивно лечение с осигурени адаптирани
легла, кислородни постове, кардиомонитор, пулсоксиметър.

Оценка на качест вот о:
Непрекъснат вътрешен мониторинг на дейността, ежемесечни проверки,
външни техники за контрол на качеството- трикратни акредитации с цялостна
акредитационна оценка „отличен“ и Сертификация по ISO 9001:2008,
медицински и финансови одити.
Нашата микробиологична лаборатория е единствената лаборатория на територията
на област Бургас с право и призната компетентност да изследва за туберкулозния
бактерий на КОХ.

Превант ивна медицина и НПО: Ние

промотираме превантивната

медицина на хроничните неспецифични/специфични белодробни болести и
ранното им диагностициране. СБАЛПФЗ Бургас ЕООД провежда масови
профилактични дни за скрининг на туберкулоза..
СБАЛПФЗ –Бургас ЕООД е партньор с НПО и Община Бургас за овладяване
на туберкулозата в Република България.

