ДОКЛАД
НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА
НА УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД, ПЛЕВЕН
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.

Въпреки повишените резултати през първото тримесечие на 2022 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 26 819 прегледа спрямо 25 061 прегледа за същия период на 2021 г.
Отработени са 14 762 часа. Средната часова натовареност на кабинетите нараства от
1,79 на 1,82 прегледа на час. Разпределението на пациентите по начин на насочване към
УМБАЛ е следното:
Година
От ОПЛ
От ДКЦ
По желание
Консултации
2020 г.
3 487
4 689
1 506
19 679
2021 г.
3 267
5 043
1 402
15 349
2022 г.
2 917
4 883
2 502
16 517
Най-голяма е била часовата натовареност на неврологичен, урологичен и
онкотерапевтичен кабинети – съответно 8, 7,5 и 6,74 прегледа на час.
От прегледаните в ДКБ и спешно-приемно отделение през първото тримесечие
са постъпили за хоспитализация 8 597 пациенти – с 208 повече спрямо І тримесечие на
2021 г. Понижава се процентът на спешност при приема. По спешност са постъпили 4
758 души спрямо 5 216 през същия период на 2021 г. или 55,34% /спрямо 62,18% за
тримесечието на 2021 г./ от всички хоспитализирани. По час на постъпване по
спешност пациентите се разпределят както следва: до 6 час от възникване на здравния
проблем – 2 788 пациенти, от 6 до 12-ти час – 397, до 24-ти час – 1 053 и след 24-ти час
– 520 пациенти.
През спешно приемно отделение са преминали общо 6 449 пациента спрямо
6 404 за 2021 г. От прегледаните са хоспитализирани 2 821 пациентa, със 255 по - малко
от миналата година. Въпреки повишения брой преминали болни, диагностичната
дейност отбелязва спад. Общо от отделението са поръчани и изпълнени 41 850
изследвания /лабораторни и образни/ и консултации спрямо 46 606 за периода на
миналата година.
Повишеният брой на приетите болни, води до повишен брой на лабораторните
изследвани. Според данните от Болничната информационна система на стационарни

пациенти са извършени 225 232 изследвания, спрямо 199 855 за 2021 год. Има
повишение и в броя на изследваните показатели! За първото тримесечие за
стационарни пациенти са изследвани общо 631 050 лабораторни показателя, докато за
миналата година те са били 594 703.
През първото тримесечие на 2022 г. броят на пациентите с функционални
изследвания също е повишен, спрямо първото тримесечие на 2021 год. През звената за
функционална диагностика: ФД, кабинети за ЕЕГ и ЕМГ са преминали 2 496 пациента
спрямо 2 013 за периода на 2021 г. Извършени са 4 351 изследвания спрямо 3 595 за
периода на предходната година.
ІІ. ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРА
Количествени и качествени показатели на лечебната дейност
През периода болницата е работила средно с 986 легла, спрямо 998 през 2021
год.
Болницата са напуснали /изписани и починали/ 8 273 пациенти – със 128 повече
от миналата година. Структурата на преминалите през стационара не се променя
статистически значимо:
по пол:
48,3% мъже и 51,7% жени,
по местоживеене:
от Плевен – 3 934 /47,55%/
от областта – 1 926 /23,28%/
от други области – 2 413 /29,17%/
Пациентите от други области са 29,17%. Болницата продължава да работи с
над една четвърт от капацитета си като междуобластна болница. Пациентите от
съседните области са както следва: от Ловеч – 904 /10,93%/, В. Търново – 638 /7,71%/,
Враца – 305 /3,69%/ и Габрово – 174 /2,1%/ 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 е
непроменена - 46,69. Използваемостта на легловия фонд в проценти е 51,88% спрямо
51,87% за миналата година.
Проведени са 46 041 леглодни спрямо 46 592 за 2021 г. Преминали /имаше +
постъпили/ са 8 878 пациенти спрямо 8 644 за 2021 г. Средната продължителност на
престоя се понижава и е 5,19 дни, докато през І тримесечие на 2021 г. е била 5,39 дни.
Отделение по лъчелечение е с използваемост над 100%. Двадесет звена са с
използваемост под 50%, спрямо 26 през I тримесечие на 2021 г. Други 23 звена са с
използваемост между 50% и 70%.
Оборотът на едно легло за І тримесечие нараства на 9 пациенти на легло
спрямо 8,66 за миналата година.
Болничния леталитет се повишава и достига 4,29% спрямо 3,83% за първото
тримесечие на 2021 г. Починали са 355 пациенти при 312 през периода на 2021 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 7 918 пациенти са оздравели 1 393 /17,59% при 18,08% за 2021 г./, с
подобрение са 6 093 /76,95% при 75,87% за 2021 г./, без промени в състоянието – 468
/5,44% спрямо 5,97% за 2021 г./ и с влошаване - 1 /0,01%/. Процентът на положително
повлияните от лечението е повишен – 94,54%, спрямо 93,95% през 2021 г.
Понижение има в броят на преведените пациенти от една в друга клиника.
През първото тримесечие са преведени 1 166 пациенти, докато през 2021 г. те са били
1 644 за същия период. Преведените представляват 13,13% от общия брой на
преминалите през стационара спрямо 19,02% за 2021 г. Необходимостта от превеждане
показва, че пациентите са с повече от едно заболяване и изискват комплексна грижа.
По клинични пътеки са приети 7 669 пациента /при 7 541 през 2021 г./, а са
изписани 7 648 спрямо 7 418 пациенти 6/ за 2021 г. Пациентите по клинична пътека
представляват 92,45%, спрямо 91,07% за 2021 г. от всички пациенти, напуснали
болницата. Отпаднали са 21 души, спрямо 123 за същия период на миналата година.
От 8 273 пациента напуснали стационара, 2 413 са пациентите от други области.
От тях 2 276 са преминали по клинични пътеки, МЗ е заплатило за 43 пациента, а 33 са
си заплатили сами лечението. За лечението на 61 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 130
пациенти – 2,11% от всички с остро заболяване. При 149 пациента с хронично
заболяване се е наложила повторна хоспитализация в рамките на два месеца след
първо пролежаване. Това представлява 7,04% от всички пациенти с хронично
заболяване. Най-много такива случаи на рехоспитализация /по характер на
заболяването/ има в клиниката по хематология – 66.
Общо рехоспитализирани в рамките на 30 календарни дни по една и съща
клинична пътека или диагноза са били 468 пациента спрямо 594 за периода на миналата
година. Това представлява 5,7% от всички пациенти напуснали стационара.
Повишава се нивото на оперативната активност: за периода тя е 79,47%,
докато миналата година е била 76,42%. Оперирани за периода са 2 984 души спрямо
2 810 през 2021 г.
Броят на оперираните по спешност намалява на 1 435 болни спрямо 1 642 за
периода на миналата година. Процентът на спешност намалява на 48,09% от всички
оперирани спрямо 58,43% за миналата година.
Намалява средният оперативен период - на 4,08 дни спрямо 4,25 дни за 2021 г.
Претърпелите хирургична интервенция са 36,07% от общият брой напуснали
стационара при 34,5% за миналата година.
Оперативния леталитет през 2022 г. е 1,01% спрямо 1,14% за миналата година.
Починали са 30 оперирани болни, спрямо 32 за първото тримесечие на миналата
година. Част от пациентите са починали в отделенията на КАИЛ.
Нараства броят на извършените операции. За периода те са 3 141 спрямо 2 944
за І тримесечие на 2021 г. Средно на опериран пациент се падат по 1,05 оперативни
интервенции.
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Има промяна в структурата на операциите по тежест. Много сложна операция
са претърпели – 10,41% от пациентите /12,43% през 2021 г./, сложна – 26,01% /24,42%
за 2021 г./, средна – 47,56% /46,03% през 2021 г./ и малка – 16,01% /17,12% за 2021 г./.
Делът на много сложните и сложни операции намалява с 0,43% спрямо миналата
година и става 36,42% от всички операции.
Преглед на социално значимите заболявания
През първото тримесечие на 2022 г. в УМБАЛ са лекувани най-много пациенти с
новообразувания – 1 030 /12,45% от всички напуснали стационара/, следвани от
пациентите с болести на пикочо-половата система – 700 /8,46/ и заболявания на
храносмилателната система – 699 /8,45%/.
Случаите на злокачествени новообразувания намаляват и са 728 при 758 за
периода на 2021 г. Случаите на доброкачествени новообразувания се повишават и са
241 спрямо 227 през миналата година.
През отчетният период химиотерапия е проведена на 1 446 пациенти спрямо 1
521 за миналата година. На тях са направени 2 038 процедури спрямо 2 300 за периода
на миналата година. Лъчелечение са провели 59 пациента при 53 за миналата година.
От диабет са лекувани 64 пациента от които 24 с инсулинозависим и 40 с
неинсулинонезависим.
От туберкулоза - 1 от напусналите пациенти спрямо 4 за периода на миналата
година.
От бактериална пневмония – 155 пациента спрямо 130 за миналата година.
През първото тримесечие на годината, през стационара са преминали 824
пациенти с COVID-19. При 200 от тези пациенти, COVID-19 е придружаващо
заболяване. Починали са 181 пациента или леталитет от 21,97%.
С психични и поведенчески разстройства са хоспитализирани 224
пациенти.
Хоспитализираните пациенти с инфаркт на миокарда през І тримесечие са 38.
Броят им през същия период на миналата година е 21. От тях са починали 6, спрямо 2
за 2021 г. или леталитет в проценти 15,79%, спрямо 9,52 за 2021 г.
С мозъчен инсулт са хоспитализирани 188 пациента спрямо 221 за миналата
година. От тях са починали 41 или леталитет в проценти 21,81%, спрямо 19,91% за
2021 г.
Наблюдава се спад в абортите. През І тримесечие на 2022 г. те са 79, докато за
същия период на миналата година са били 106. Спонтанните аборти са 24,05%, докато
миналата година са били 28,3%. Абортите по желание са 50,63% при 40,57% през
периода на миналата година. Абортите по медицински показания са 25,32%.
Броят на ражданията нараства – 279, спрямо 259 за 2021 г. Живородените са
278 от които доносените са 248 или 89,21% спрямо 87% за миналата година.
Имаме 1 мъртвородено. Процентът на мъртвораждаемост намалява на 0,36%,
спрямо 1,93% за миналата година.
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През първото тримесечие на 2022 г. на ХИВ позитивни пациенти са извършени
149 амбулаторни прегледа, спрямо 136 през първото тримесечие на 2021 год. Всички
136 пациента са били на амбулаторно лечение. През стационара е преминал 1 пациент с
проведени 8 леглодни.
През първото тримесечие са проведени 3 837 хемодиализи спрямо 4 181 през
миналата година. През отделението за хемодиализа са преминали 287 пациенти спрямо
317 за миналата година, от които стационарно болни са били 46. На стационарните
пациенти са проведени 143 диализи.
Нараства обемът на дейността на съставите на ТЕЛК. През първото тримесечие
са разгледани 2 556 случая, завършили с решение на комисията. За същия период на
2021 г. взетите решения са 2 346.
През отделението за физиотерапия и рехабилитация са преминали 1 112
пациенти спрямо 1 020 за 2021 г. Извършени са общо 18 606 физиотерапевтични
процедури спрямо 19 674 за периода на миналата година.
Процентът на съвпадения на приемната с окончателна диагноза е повишен –
79,05% спрямо 77,64% през 2021 г. Запазва се процентът на съвпаденията на
окончателната с патоанатомичната диагноза – 100%.
В отделението по патоанатомия и цитологична лаборатория са извършени 3 045
патоанатомични изследвания, а за периода на миналата година техният брой е бил 3
130. От тях 2 785 са патоанатомични изследвания на стационарни пациенти и 263 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 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.

за 2022 г.
330,67 лв.
1 793,20 лв.
246,11 лв.

3,37 лв.

6,43 лв.

2,95 лв.

Поради усложнената обстановка, през първото тримесечие на 2022 г. УМБАЛ не успя
да постигне основните количествени и качествени показатели, заложени в бизнес
програмата на болницата:
Показател
Среден брой болнични легла
Брой прегледи
Брой изследвания

Планиран
966
36 373
220 000

Изпълнен
986
26 819
280 735
5

Брой преминали болни (изписани и
починали)
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.

9 900
9 003
5 456
54 445
5,6
1,58
66,6
71,01
75,6
2 009,91 лв.
352,43 лв.
145,88 лв.
3,40 лв.

8 273
7 648
4 758
46 041
5,19
4,29
46,69
51,88%
79,47%
1 793,20 лв.
330,67 лв.
207,75 лв.
2,95 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. Лечението на
голяма част от пациентите, лекувани от Ковид-19 е много по-скъпо от заплатените от
РЗОК клинични пътеки. В пъти са увеличени разходите за стопанката издръжка на
лечебното заведение /ел. енергия, вода, ТЕЦ и други консумативи/. Всички тези
фактори задълбочиха финансовата загубата на дружеството.
Нефинансови цели
I.Дейност по проекти:
1. „УМБАЛ - Д-р Георги Странски“ ЕАД депозира по приоритети своите проекти за
отпускане на целева субсидия към Министерство на здравеопазването, а именно:
1.1. Проект: „Извършване на строително-ремонтна дейност в Отделение по обща и
клинична патология в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”. Проектът е на
стойност 523 789.14 лв. с ДДС.
Към настоящия момент имаме сключен Договор с МЗ за предоставяне на целева
субсидия за капиталови разходи на държавни лечебни заведения № РД-12258/13.12.2019 г. на стойност 400 000 лв. Преведеният финансов ресурс в лечебното
заведение е 381 500 лв., усвоеният паричен ресурс - 116 966.04 лв., наличен финансов
ресурс - 264 533. 96 лв. и се депозира необходим финансов ресурс за финализиране на
проекта, който ще е ценова корекция за строително-ремонтна дейност в размер на 142
285.14 лв.;
1.2. Проект: „Закупуване на Бодиплетизмограф за Клиника по пневмология и
фтизиатрия към „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД – град Плевен”. Проектът е на
стойност 126 000 лв. с ДДС
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„УМБАЛ - Д-р Георги Странски“ЕАД има сключен Договор с МЗ за
предоставяне на целева субсидия за капиталови разходи на държавни лечебни
заведения № РД-12-334/08.12.2021 г. на стойност 63 000 лв. с ДДС. Депозиран е
необходимия финансов ресурс за финализиране на проекта, а именно 63 000 лв. с ДДС.
1.3. Проект: „Закупуване на хибридна СПЕКТ/KT система за 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. Проектът включва:
1.3.1. Хибридна СПЕКТ/KT система - 1 666 367.16 лв. с ДДС
1.3.2. СРД /Строително-ремонтна дейност/ - 100 000 лв. с ДДС
1.4. „Закупуване на ехокардиограф за Клиника по кардиология към „УМБАЛ-Д-р
Георги Странски” ЕАД – град Плевен” на стойност 90 438.28 лв. с ДДС.
1.5. „Закупуване на Операционен микроскоп за преден и заден очен сегмент за Клиника
по очни болести към "УМБАЛ-Д-р Георги Странски" ЕАД град Плевен на стойност 390
000 лв. с ДДС.
1.6. „Закупуване на ехограф за Клиника по вътрешни болести в „УМБАЛ-Д-р Георги
Странски” ЕАД – град Плевен” на стойност 162 730.00 лв. с ДДС.
2. Съгласно чл. 37 „б“ от Закона за лечебните заведения лечебното заведение депозира
всички необходими документи във връзка с получаване на разрешение за извършването
на нова медицинска дейност – „Асистирана с робот хирургия при злокачествени
заболявания в хирургията“ към съществуващата в момента структура на Клиника по
онкологична хирургия на територията на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД.
3. По Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН, „Студентски практики – Фаза 2”,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” в
лечебното заведение има успешно финализирани 739 практически обучения в реална
работна среда и одобрени 246 студента, които се обучават или предстои да се обучат в
Клиники/Отделения и други структури на болницата/.
Проектът е с краен срок 12.05.2023 година.
4. По проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопаз-ването”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд, специализантите, които са в трудови правоотношения с „УМБАЛ-Д-р Георги
Странски“ ЕАД по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година за
придобиване на специалност в системата на здравеопазването от следните клинични
специалности „Съдова хирургия”, „Кардиология”, „Гръдна хирургия”, „Пластичновъзстановителна и естетична хирургия”, „Лъчелечение”, „Детска ендокринология и
болести на обмяната“ и други, имат сключени договори по упоменатия проект, с което
си минимизират разхода за теоретично обучение. По модули от учебните програми, по
които няма одобрение от Министъра на здравеопазването, лечебното заведение
получава стойността за практическо обучение, което е заплатило на съответната база за
обучение, където се обучава наш специализант. Специализанти, които са зачислени по
реда на член 13, ал. 1, освен описаните по-горе възможности, получават и стипендия в
размер на две минимални работни заплати, като за периода на обучение не трябва да
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получават доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа
дейност.
Проектът е със срок 31 декември 2023 г.
5. “УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД депозира своя проект във връзка с диагностика
на професионалните болести на стойност 126 800 лв. с ДДС във Фонд „Условия на
труд” към Министерството на труда и социалната политика.
II. Ремонтни дейности:
Извършените ремонтни дейности през първо тримесeчие на 2022 година със
собствени сили на територията на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен са
както следва:
- в Клиника по клинична хематология - прешпакловане и пребоядисване на
болнични стаи и коридори;
- в Клиника по ендокринология и болести на обмяната - прешпакловане и
пребоядисване на болнични стаи, лекарски кабинет и коридори;
- в Отделение по лъчелечение - ремонтиране на една болнична стая;
- в Клиника по гастроентерология - ремонт на болнични стаи, санитарни
помещения и коридори;
в Първа психиатрична клиника и Втора психиатрична клиника по обща
психиатрия и зависимости - пребоядисване болнични стаи, подмяна на една от вратите
на болничните стаи с метална /тапицирана от вътрешната страна с дунапрен и брезент/
и тапициране на още четири врати.
III. Обучение:
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД е утвърдена и предпочитана база за
провеждане на практическо обучение.
Към 31.03.2022 година в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД по реда на
Наредба № 1/22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването провеждат практическо обучение по смисъла на:
1. Член 11, ал. 1, т. 1 от цитираната Наредба - обучение за придобиване на
клинична специалност въз основа на срочен трудов договор и след спечелен конкурс по
реда на Кодекса на труда – 117 специализанти по различни клинични специалности;
2. Член 11, ал. 1, т. 2 от от цитираната Наредба – обучение за придобиване на
специалност на служител с придобита друга специалност– 5 специализанти за
придобиване на следните клинични специалности: „Кожни и венерически болести“;
„Детска ендокринология и болести на обмяната“,
„Медицинска онкология“,
„Професионални болести“ и „Инфекциозни болести“;
3. 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/ - 6
специализанта;
4. Член 13 от цитираната Наредба - 42 специализанти от други лечебни
заведения, които нямат положителна акредитационна оценка за обучение по
съответната специалност.

8

V. ИЗВОДИ
От направения отчет може да се изведат следните основни акценти за работата
на болницата през първото тримесечие:
 Повишен брой преминали през ДКБ;
 Понижен процент приети по спешност;
 Повишен брой на лабораторните изследвания;
 Висок дял на пациентите от други области;
 Повишение на напусналите стационара пациенти;
 Повишен леталитет;
 Голям брой звена с използваемост на стационара под 50%.

26.04.2022 г.
Плевен

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