ДОКЛАД
НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА
НА УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД, ПЛЕВЕН
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г.

През първото тримесечие на 2021 година, болницата не успя да постигне
планираните резултати! Основна причина за това е пандемията от COVID-19, което
доведе до прекратяване на планов прием и планова оперативна дейност, преобразуване
на легла за лечение на COVID-19, затваряне на някои клиники и отделения.
I. ДЕЙНОСТ НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ БЛОК
През първото тримесечие дейността в приемно-консултативните кабинети
бяха извършени 25 061 прегледа спрямо 29 361 прегледа за същия период на 2020 г.
Отработени са 14 036 часа. Средната часова натовареност на кабинетите намалява от
1,94 на 1,79 прегледа на час. Разпределението на пациентите по начин на насочване към
УМБАЛ – Плевен е следното:
Година
От ОПЛ
От ДКЦ
По желание
Консултации
2019 г.
3 940
5 869
2 002
23 376
2020 г.
3 487
4 689
1 506
19 679
2021 г.
3 267
5 043
1 402
15 349
Най-голяма е била часовата натовареност на онкотерапевтичен, урологичен и
неврологичен кабинети – съответно 8,17, 6,76 и 6 прегледа на час.
От прегледаните в ДКБ и спешно отделение през първото тримесечие са
постъпили за хоспитализация 8 389 пациенти – с 1 455 по - малко спрямо І тримесечие
на 2020 г. По спешност са постъпили 5 216 души спрямо 5 239 през същия период на
2020 г. или 62,18% /спрямо 53,22% за тримесечието на 2020 г./ от всички
хоспитализирани. По час на постъпване по спешност пациентите се разпределят както
следва: до 6 час от възникване на здравния проблем – 3 600 пациенти, от 6 до 12-ти час
– 513, до 24-ти час – 557 и след 24-ти час – 546 пациенти.
През спешно отделение са преминали общо 6 404 пациента спрямо 7 220 за
2020 г. От прегледаните са хоспитализирани 3 076 пациентa, със 114 по - малко от
миналата година. Въпреки понижените показатели, диагностичната дейност отбелязва
ръст. Общо от отделението са поръчани и изпълнени 46 606 изследвания /лабораторни
и образни/ и консултации спрямо 21 127 за периода на миналата година. Като причина
за това може да бъде посочена пандемията от COVID-19, изискваща по – голям брой
изследвания, включително и повторни изследвания на някои показатели.
Пониженият брой на приетите болни, води до понижен брой на лабораторните
изследвания. Според данните от Болничната информационна система на стационарни
пациенти са извършени 199 855 изследвания, спрямо 199 927 за 2020 год. Има

понижение и в броя на изследваните показатели! За първото тримесечие за
стационарни пациенти са изследвани общо 594 703 лабораторни показателя, докато за
миналата година те са били 613 962.
През първото тримесечие на 2021 г. броят на пациентите с функционални
изследвания е значително понижен, спрямо първото тримесечие на 2020 год. През
звената за функционална диагностика: ФД, кабинети за ЕЕГ и ЕМГ са преминали 2 013
пациента спрямо 3 064 за периода на 2020 г. Извършени са 3 595 изследвания спрямо 5
436 за периода на предходната година.
ІІ. ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРА
Количествени и качествени показатели на лечебната дейност
През периода болницата е работила средно с 998 легла, спрямо 983 през 2020
год. Това се дължи на временно разкритите допълнителни легла в клиниката по
педиатрия, поради обявени грипни епидемии!
Болницата са напуснали /изписани и починали/ 8 145 пациенти – с 1 639 по малко от миналата година. Структурата на преминалите през стационара не се
променя статистически значимо:
по пол:
47,88% мъже и 52,12% жени,
по местоживеене:
от Плевен – 3 775 /46,35%/
от областта – 2 065 /25,35%/
от други области – 2 305 /28,3%/
Пациентите от други области са 28,3%. Болницата продължава да работи с над
една четвърт от капацитета си като междуобластна болница. Пациентите от съседните
области са както следва: от Ловеч – 912 /11,2%/, В. Търново – 563 /6,91%/, Враца – 300
/3,68%/ и Габрово – 157 /1,93%/ от напусналите стационара. През първото тримесечие
през болницата са преминали пациенти от 26 области в Република България.
Средната използваемост в дни на легловия фонд през І-то тримесечие намалява
и е 46,69 дни спрямо 56,97 дни за периода на 2020 г. Използваемостта на легловия фонд
в проценти е 51,87% спрямо 62,61% за миналата година.
Проведени са 46 592 леглодни спрямо 55 785 за 2020 г. Преминали /имаше +
постъпили/ са 8 644 пациенти спрямо 10 143 за 2020 г. Средната продължителност на
престоя се понижава и е 5,39 дни, докато през І тримесечие на 2020 г. е била 5,5 дни.
Две отделения са с използваемост над 100%. Двадесет и шест звена са с
използваемост под 50%, спрямо 12 през I тримесечие на 2020 г. Други 16 звена са с
използваемост между 50% и 70%.
Оборотът на едно легло за І тримесечие намалява на 8,66 пациенти на легло
спрямо 10,32 за миналата година.
Болничния леталитет се повишава и достига 3,83% спрямо 1,92% за първото
тримесечие на 2020 г. Починали са 312 пациенти при 188 през периода на 2020 г. Найвисок е процентът на починалите в трите отделения на Клиниката по анестезиология и
интензивно лечение.
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Разпределението на пациентите по изход на заболяването е както следва: от
изписаните 7 833 пациенти са оздравели 1 418 /18,08% при 14,17% за 2020 г./, с
подобрение са 5 943 /75,87% при 82,1% за 2020 г./, без промени в състоянието – 468
/5,97% спрямо 3,7% за 2020 г./ и с влошаване - 6 /0,08%/. Процентът на положително
повлияните от лечението е понижен – 93,95%, спрямо 96,27% през 2020 г.
Повишение има в броят на преведените пациенти от една в друга клиника.
През първото тримесечие са преведени 1 644 пациенти, докато през 2020 г. те са били
1 375 за същия период. Преведените представляват 19,02% от общия брой на
преминалите през стационара спрямо 13,56% за 2020 г. Необходимостта от превеждане
показва, че пациентите са с повече от едно заболяване и изискват комплексна грижа.
По клинични пътеки са приети 7 541 пациента /при 9 043 през 2020 г./, а са
изписани 7 418 спрямо 9 039 пациенти за 2020 г. Пациентите по клинична пътека
представляват 91,07%, спрямо 92,39% за 2020 г. от всички пациенти, напуснали
болницата. Отпаднали са 123 души, спрямо 4 за същия период на миналата година.
Причината е големият брой пациенти, изчакали резултат от тест за COVID-19 в
триажните отделения и преведени след това в друго лечебно заведение.
От 8 145 пациента напуснали стационара, 2 305 са пациентите от други области.
От тях 2 171 са преминали по клинични пътеки, МЗ е заплатило за 26 пациента, а 36 са
си заплатили сами лечението. За лечението на 72 пациенти от други области, болницата
е претърпяла финансови загуби, защото за тях не е било подсигурено финансиране.
Повторно в рамките на 15 дни след първо постъпване са рехоспитализирани 190
пациенти – 3,02% от всички с остро заболяване. При 120 пациента с хронично
заболяване се е наложила повторна хоспитализация в рамките на два месеца след
първо пролежаване. Това представлява 6,45% от всички пациенти с хронично
заболяване. Най-много такива случаи на рехоспитализация /по характер на
заболяването/ има в клиниката по хематология – 74.
Общо рехоспитализирани в рамките на 30 календарни дни по една и съща
клинична пътека или диагноза са били 594 пациента спрямо 641 за периода на миналата
година. Това представлява 7,29% от всички пациенти напуснали стационара.
Понижава се нивото на оперативната активност: за периода тя е 76,42%,
докато миналата година е била 77,20%. Оперирани за периода са 2 810 души спрямо
3 204 през 2020 г.
Броят на оперираните по спешност намалява на 1 642 болни спрямо 1 668 за
периода на миналата година. Процентът на спешност нараства на 58,43% от всички
оперирани спрямо 52,06% за миналата година.
Намалява средният оперативен период - на 4,25 дни спрямо 4,71 дни за 2020 г.
Претърпелите хирургична интервенция са 34,5% от общият брой напуснали стационара
при 32,75% за миналата година.
Оперативния леталитет през 2021 г. е 1,14% спрямо 0,91% за миналата година.
Починали са 32 оперирани болни, спрямо 29 за първото тримесечие на миналата
година. Част от пациентите са починали в отделенията на КАИЛ и поради това не са
отразени към звената, извършили операцията!
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Намалява броят на извършените операции. За периода те са 2 944 спрямо
3 380 за І тримесечие на 2019 г. Средно на опериран пациент се падат по 1,05
оперативни интервенции.
Има промяна в структурата на операциите по тежест. Много сложна операция
са претърпели – 12,43% от пациентите /13,34% през 2020 г./, сложна – 24,42% /26,15%
за 2020 г./, средна – 46,03% /47,90% през 2020 г./ и малка – 17,12% /12,60% за 2020 г./.
Делът на много сложните и сложни операции намалява с 2,65% спрямо миналата
година и става 36,85% от всички операции.
Преглед на социално значимите заболявания
През първото тримесечие на 2021 г. в УМБАЛ – Плевен са лекувани най-много
пациенти с болести на дихателната система – 1 208 /14,83%/, следвани от пациентите с
новообразувания – 1 060 /13,01% от всички напуснали стационара/ и заболявания на
храносмилателната система – 758 /9,3%/.
Случаите на злокачествени новообразувания намаляват и са 758 при 882 за
периода на 2020 г. Случаите на доброкачествени новообразувания също намаляват и са
227 спрямо 278 през миналата година.
През отчетният период химиотерапия е проведена на 1 521 пациенти спрямо 1
505 за миналата година. На тях са направени 2 300 процедури спрямо 1 952 за периода
на миналата година. Лъчелечение са провели 53 пациента при 79 за миналата година,
на които са извършени 217 процедури спрямо 283 за периода на миналата година.
От диабет са лекувани 86 пациента от които 34 с инсулинозависим и 82
неинсулинонезависим.
От туберкулоза - 4 от напусналите пациенти спрямо 10 за периода на
миналата година.
От бактериална пневмония – 130 пациента спрямо 443 за миналата година.
С психични и поведенчески разстройства са хоспитализирани 201
пациенти.
Хоспитализираните пациенти с инфаркт на миокарда през І тримесечие са 21.
Броят им през същия период на миналата година е 5.
С мозъчен инсулт са хоспитализирани 221 пациента спрямо 194 за миналата
година. От тях са починали 44 или леталитет в проценти 19,91%, спрямо 12,34% за
2020 г.
Наблюдава се повишение в абортите. През І тримесечие на 2021 г. те са 106,
докато за същия период на миналата година са били 73. Спонтанните аборти са 28,3%,
докато миналата година са били 23,28%. Абортите по желание са 40,57% при 46,58%
през периода на миналата година. Абортите по медицински показания са 31,13%.
Броят на ражданията намалява – 259, спрямо 294 за 2020 г. Живородените са
254 от които доносените са 221 или 87% спрямо 88,62% за миналата година.
Имаме 5 мъртвородени. Процентът на мъртвораждаемост нараства на 1,93%,
спрямо 1,36% за миналата година.
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През първото тримесечие на 2021 г. на ХИВ позитивни пациенти са извършени
136 амбулаторни прегледа, спрямо 119 през първото тримесечие на 2020 год. Всички
136 пациента са били на амбулаторно лечение.
През първото тримесечие са проведени 4 181 хемодиализи спрямо 4 734 през
миналата година. През отделението за хемодиализа са преминали 317 пациенти спрямо
383 за миналата година, от които стационарно болни са били 49. На стационарните
пациенти са проведени 165 диализи.
Намалява обемът на дейността на съставите на ТЕЛК. През първото тримесечие
са разгледани 2 346 случая, завършили с решение на комисията. За същия период на
2020 г. взетите решения са 3 075.
През отделението за физиотерапия и рехабилитация са преминали 1 020
пациенти спрямо 1 830 за 2020 г. Извършени са общо 19 674 физиотерапевтични
процедури спрямо 29 263 за периода на миналата година.
Процентът на съвпадения на приемната с окончателна диагноза е почти
непроменен – 77,64% спрямо 77,80% през 2020 г. Запазва се процентът на съвпаденията на окончателната с патоанатомичната диагноза – 100%.
В отделението по патоанатомия и цитологична лаборатория са извършени 3 130
патоанатомични изследвания, а за периода на миналата година техният брой е бил 3
711. От тях 2 690 са патоанатомични изследвания на стационарни пациенти и 440 на
амбулаторни.
ІІІ. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Основните икономически показатели за първото тримесечие на последните три
години на болницата са следните /в лева/:

Ср. стойност на леглоден
Ср. стойност на преминал болен
Ср. стойност на лекарстводен и
консумативоден
Ср. стойност на храноден

за 2019 г.
293,36 лв.
1563,97 лв
143,31 лв.

за 2020 г.
389,97 лв.
2 183,18 лв
201,44 лв.

за 2021 г.
404,23 лв.
2 259,73 лв
323,10 лв.

3,21 лв.

3,37 лв.

6,43 лв.

Поради усложнената обстановка, през първото тримесечие на 2021 г.
УМБАЛ-Плевен не успя да постигне основните количествени и качествени показатели,
заложени в бизнес програмата на болницата:
Показател
Среден брой болнични легла
Брой прегледи
Брой изследвания
Брой преминали болни (изписани и
починали)

Планиран
975
33 560
220 000

Изпълнен
998
25 061
250 835

9 419

8 415
5

Брой болни по клинични пътеки
Приети по спешност
Брой проведени леглодни
Среден престой на болен
Болничен леталитет
Използваемост на болн. легла в дни
Използваемост на болн. легла в %
Оперативна активност в %
Стойност на преминал болен в лв.
Стойност на леглоден в лв.
Стойност на лекарстводен в лв.
Стойност на храноден в лв.

8 414
4 900
51 316
5,5
1,58
66,05
70,51
75,5
1 955,61 лв.
348,37 лв.
140,42 лв.
3,40 лв.

7 418
5 216
46 592
5,39
3,83
46,69
51,87
76,42
2 259,73 лв.
404,23 лв.
275,03 лв.
6,43 лв.

ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И НЕФИНАНСОВИ ЦЕЛИ
Финансови цели
Продължаващата работа в условия на епидемия в световен мащаб не позволи на
лечебното заведение да реализира планираните финансови параметри.
Нефинансови цели
1. Дейност по проекти:
В изпълнение на раздел VI – Бизнес програми, на основание чл. 35, от Наредба
№ 5 от 17.06.2019 година за утвърждаване на стандарти за финансова дейност,
прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и
комплексни онкологични центрове на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД и писмо от
Министъра на здравеопазването с Изх. № 26-00-379/17.02.2021 г. в регламентирания
срок 28 февруари, лечебното заведение депозира своите инвестиционни намерения за
2021 година в Министерство на здравеопазването с писмо с вх. № 2073/25.02.2021
година.
Съгласно чл. 38, ал. 5 от Наредба № 5 от 17.06.2019 година за утвърждаване на
стандарт за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни
заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, „УМБАЛ-Д-р
Георги Странски” ЕАД – Плевен разработи своите проекти за инвестиционно
намерение /ПИН/ за финансиране със средства от бюджета на Министерство на
здравеопазването за 2021 година. Те са в следния ред и са подредени по приоритети:
1.1. Проект за инвестиционно намерение /ПИН/ с наименование „Закупуване на
хибридна СПЕКТ/KT система и извършване на строително-ремонтна дейност за
позициониране на апарата в Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна
лъчетерапия в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – град Плевен”” на стойност
1 766 367.16 лв. с ДДС.
1.2. Проект за инвестиционно намерение /ПИН/ с наименование „Закупуване на
ехограф за Клиника по кардиология „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД” на стойност
78 000 лв. с ДДС;
1.3. Проект за инвестиционно намерение /ПИН/ с наименование „Закупуване на
Бодиплетизмограф за Клиника по пневмология и фтизиатрия към „УМБАЛ-Д-р Георги
Странски” ЕАД” на стойност 126 260 лв. с ДДС.
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1.4. Закупуване на Операционен микроскоп за преден и заден очен сегмент за
Клиника по очни болести към "УМБАЛ-Д-р Георги Странски" ЕАД на стойност 390
000 лв. с ДДС.
1.5. Проект за инвестиционно намерение /ПИН/ с наименование „Закупуване на
графично скопичен рентген за Клиника по образна диагностика в „УМБАЛ-Д-р Георги
Странски” ЕАД” на стойност 390 912 лв. с ДДС;
1.6. Проект за инвестиционно намерение /ПИН/ с наименование „Закупуване на
дигитален графичен рентгенов апарат за Клиника по пневмология и фтизиатрия към
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД” на стойност 252 400 лв. с ДДС.
През 2021 година „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД кандидатства за закупуване
на медицинска апаратура със средства от благотворителната инициатива на Президента
на Република България „Българската Коледа” за следните структури:
 Клиника по педиатрия в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Електромиограф – 1 /един/ брой;
 Клиника по неонатология в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД –Апарат
за инхалаторно приложение на азотен окис – 1 /един/ брой;
 Клиника по физикална и рехабилитационна медицина в „УМБАЛ-Д-р
Георги Странски” ЕАД – Апарат за фокусирана високоинтензивна магнитна
терапия – 1 /един/ брой;
Лечебното заведение депозира исканата апаратура към Благотворителната
инициатива „Българската Коледа” с писмо изх. № 404/14.01.2021 г.
2. Ремонтни дейности:
Извършените ремонтни дейности със собствени сили на територията на „УМБАЛД-р Георги Странски” ЕАД са както следва:
- в Клиника по акушерство - прешпакловане и пребоядисване на една болнична
стая;
- в Клиника по кардиология - цялостен ремонт на интензивния сектор;
- в Отделение по колопроктология и гнойно-септична хирургия към Първа
клиника по хирургия - шпакловане и пребоядисване на всички болнични стаи,
санитарни помещения и коридор;
- Отделение за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания ремонт на три помещения ;
- в Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия към Първа
клиника по хирургия - прешпакловане и пребоядисване на четири болнични стаи
и санитарни помещения.
3. Обучение:
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД е предпочитана база за провеждане на
практическо обучение.
Съгласно чл. 17, ал. 3 от на Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД
обяви конкурс по реда на Кодекса на труда за следните длъжности:
1.“Лекар, специализант по кардиология” – 4 /четири/ длъжности;
2.“Лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната – 2 /две/
длъжности;
3.“Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия“ – 1 /една/ длъжност;
4. „Лекар специализант по педиатрия“ – 1 /една/ длъжност;
5. „Лекар специализант по неонатология” – 1 /една/ длъжност;
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6„Лекар специализант по клинична токсикология“ – 2 /две/ длъжности;
7.„Лекар специализант по нуклеарна медицина“ – 2 /две/ длъжности;
8.“Лекар, специализант по акушерство и гинекология” – 1 /една/ длъжност;
9.”Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение” – 2 /две/
длъжности;
10.”Лекар, специализант по ушно-носно-гърлени болести” – 1 /една/ длъжност;
11.”Лекар, специализант по клинична микробиология” – 1 /една/ длъжност;
12.”Лекар, специализант по медицинска генетика” – 1 /една/ длъжност;
13.”Лекар, специализант по нервни болести” – 3 /три/ длъжности;
14. „Лекар, специализант по съдова хирургия” – 1 /една/ длъжност;
15. „Лекар, специализант по гръдна хирургия” – 2 /две/ длъжности;
16. „Лекар, специализант по клинична имунология” – 1 /една/ длъжност;
17. „Лекар, специализант по образна диагностика” – 1 /една/ длъжност;
18. Лекар, специализант по спешна медицина” – 1 /една/ длъжност;
19. „Медицинска сестра/акушерка, специализант по операционна и превързочна
техника” – 1 /една/ длъжност.
Към 31.03.2021 година в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД по реда на
Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването провеждат практическо обучение по смисъла на:
Чл. 11, ал. 1 от цитираната Наредба - Обучението за придобиване на клинична
специалност, въз основа на срочен трудов договор и след спечелен конкурс по реда
на Кодекса на труда – 83 специализанти по различни клинични специалности;
Чл.11, ал. 1, т. 2 от от цитираната Наредба – Обучението за придобиване на
специалност, на служител с придобита друга специалност – 2 специализанти;
Чл. 11, ал. 4 /чужденци, които не са граждани на държава членка на Европейския
съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и
Швейцария и не са с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в
Република България, или с предоставено право на убежище, признат статут на
бежанец или хуманитарен статут и които не са чужденци от българска
народност/ - 5 специализанта;
Чл. 13 от цитираната Наредба - 42 специализанти от други лечебни заведения, които
нямат положителна акредитационна оценка за обучение по съответната специалност;
По чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от цитираната Наредба - 140 специализанти от други Бази за
обучение, които нямат акредитация по дадени специалносности.
V. ИЗВОДИ
От направения отчет може да се изведат следните основни акценти за работата
на болницата през първото тримесечие:
 По – малко преминали през ДКБ;
 Повишен процент приети по спешност;
 Висок дял на пациентите от други области;
 Понижение на напусналите стационара пациенти;
 Повишен леталитет;
 По – висок брой звена с използваемост на стационара под 50%.
26.04.2021 г.
Плевен

Изпълнителен директор:
/Доц. д-р Цветан Луканов, дм/
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