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НОВИНИ

Националната кардиологична болница през
2007 г. – модернизация, по-добър достъп,
по-високо качество
На 19.03.2007 г. в Националната кардиологична болница (НКБ) се проведе пресконференция на тема: „Националната кардиологична
болница през 2007 г. – модернизация, по-добър
достъп, по-високо качество”. Участници в
пресконференцията бяха доц. Марио Станкев
(изпълнителен директор на НКБ), доц. Жасмина
Мирчева (председател на съвета на директорите на НКБ), доц. Нина Гочева (зам. председател
на съвета на директорите на НКБ, началник на
Клиника по кардиология), доц. Иванка Паскалева
(зам. директор на НКБ по научната и учебната
дейност).
Националната кардиологична болница е единствената болница в страната, осъществяваща целия цикъл от медицински дейности, необходими за
диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите
заболявания (ССЗ) при деца и възрастни. В болницата се извършват уникални за страната дейности в
областта на лечението на ССЗ. Болницата работи
24 часа 7 дни в седмицата.
През 2006 г. в НКБ са консултирани 50 188 болни, през 2005 г. те са били 41 535 (ръст 20.8%). В
клиниките на НКБ са лекувани 13 598 болни със сърдечно-съдови, мозъчно-съдови и периферни съдови
заболявания (10 245 за 2005 г, ръст 32.73%). 54%
от лекуваните са от София и 45% от страната,
като 9% са жители на села. В сравнение с 2005 г.
хоспитализираните от гр. София през 2006 г. са
по-малко за сметка на болните от села и други градове от страната (София 56.3%; села 8.1%; други
градове – 35.0%)
Извършени са 2 625 сърдечни и съдови операции.
Имплантирани са 529 пейсмейкъри (електрокардиостимулатори). Осъществени са 200 интервенции
на периферни съдове, 1 501 сърдечни интервенции
при деца и възрастни. Проведени са 3 371 сърдечни
катетеризации. Извършени са 202 аблации на тежки ритъмни нарушения.
Сърдечната катетеризационна работи само с
един ангиограф и повече от 12 часа на ден се извършват сърдечни катетеризации. Екипът, ръководен от д-р Ал. Доганов, масово прилага техниката на катетеризация чрез трансрадиален достъп,
което позволява на болните да станат от кате-

теризационната маса и сами да се приберат в клиниката след диагностична процедура или интервенция. През 2006 г. е направена катетеризация
по спешност при 224 пациенти, а 215 процедури
са извършени в извънработно време. Осъществени са с 40.9% повече интервентни процедури през
2006 г. в сравнение с 2005 г.
Електрофизиологичната лаборатория на НКБ е
единствената в страната и в нея се извършват
електрофизиологични изследвания и радиофреквентни аблации на ритъмни нарушения. През
2006 г. ръстът на диагностичните и интервенционалните процедури за възрастни е 93,6% и 125%
за деца.
В болницата са проведени 15 470 ехокардиографии (ръст 16% в сравнение с 2005 г.). На 31 377
болни е направена поне 1 електрокардиограма.
Диагностицираните и лекувани болни в ОСК (интензивно кардиологично отделение) са 936 от тях:
51 са оперирани по спешност; 519 са били с остър коронарен синдром и от 366 болни с остър инфаркт са
спасени 320. Основен метод за лечение на острите
миокардни инфакти с елевация на ST-сегмента е първичната ангиопластика с импалнтиране на стент.
В Националната кардиологична болница са обучавани 283 лекари от страната. Броят на специализираните курсове се е увеличил с 9%, а на специализантите със 109%.
През 2006 г. за НКБ бе закупена и доставена
нова медицинска техника в размер на 1,2 млн. лв. за
сметка на собствени приходи, което бе необходимо както за осигуряване на диагностично-лечебния
процес, така и за изпълнение на изискванията на
НЗОК. През април 2006 г. ще започне да функционира нова катетеризационна зала.
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