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Първа многопрофилна болница за активно лечение София ЕАД е с централно разположение,
добра транспортна осигуреност и комуникативност. В сграда на 6 етажа е разположена
съвременна диагностична апаратура , стационар с 290 легла, 4 операционни блока.
Най-ценната част от ресурсите на болницата е висококвалифицирания медицински персонал,
чиято мисия е оказване на качествена медицинска помощ и удовлетворяване на потребностите
на населението от услуги за активно болнично лечение.
Първа МБАЛ София ЕАД осъществява своята дейност в следните структури:
• Клиника по вътрешни болести
- Отделение по кардиология
- Отделение по енокринология и болести на обмяната, нефрология и клинична
алергология
- Отделение по пулмология и фтизиатрия, ревматология и хематология
- Отделение по гастроентерология
• Клиника по хирургия
- Отделение по обща хирургия
- Отделеине по ендоскопска хирургия
-Операционен блок
• Клиника по нервни болести
- Стационарен блок
- Функционална диагностика и доплерова сонография
• Клиника по УНГ болести
- Отделение за лечение и функц. диагностика
- Операционен блок
• Отделение по анестезиология и интензивно лечение
• Отделение по очни болести
• Отделение по неонатология
• Отделение по урология
• Отделение по физикална терапия
Клинико-диагностични структури:
• Отделение по образна диагностика
• Клинична лаборатория
• Микробиологична лаборатория
• Лаборатория по трансфузионна хематология

• Клинична патология

Първа МБАЛ София ЕАД се представя със следната МИСИЯ
Качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение,
възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и
смъртността и подобряване на качеството на живота на хората . Цялостната дейност на
болницата е насочена към запазване на водещото си място в областта на многопрофилна
дейност чрез:
екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
взцаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и
специализирана извънболнична помощ и други институции;
инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането
на високите стандарти в болничната помощ.
Първа МБАЛ София ЕАД разполага с апарат за Магнитно- резонансна томография, който работи
с НЗОК. Новия апарат за екстракорпорална литотрипсия е единствен за страната, работещ с
ехографско или рентгеново насочване независимо едно от друго. С него се извършва лечение
на бъбречно–каменна болест без нужда от анестезия във всички части на отделителната
система за всички видове камъни.

1. Първа МБАЛ – София ЕАД предлага:

качествена болнична, диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ и
др. медицински услуги на лица, нуждаещи се от активно лечение, съобразно
стандартите за добра медицинска практика в областта на:
- вътрешни болести;
- кардиология;
- ендокринология;
- нефрология;
- пулмология;
- хематология;
- гастроентерология;
- анестезиология и реанимация;
- урология;
- неврология;
- хирургия;
- оториноларингология;
- офталмология;
- неонатология;
- физикална терапия и рехабилитация.
 специализирани консултации и медико-диагностична дейност за амбулаторни
пациенти;

 трудово-лекарска експертна дейност;
 своевременна методична помощ на амбулаториите за първична и
специализирана извънболнична помощ;
 обучение на студенти и специализанти от медицинските колежи и висшите
медицински училища;
 ДКЦ “Първа градска болница” ЕООД и лични лекари;

