"ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СОФИЯ" ЕАД
СОФИЯ 1202
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №120
ТЕЛ. 91 58 500
"Втора многопрофилна болница за активно лечение -София" ЕАД по известна като Втора
градска болница, е открита на 22.12.1957 година и в края на 1958 година вече функционира
пълноценно като многопрофилна градска болница.
В болницата работят 5 професори и 118 лекари. От тях над 90% са с 1 специалност, 30%
имат втора специалност. Наред с ежедневната напрегната лечебно-диагностична и профилактична
работа във всички клиники и отделения на болницата се извършват научни разработки, клинични
изпитвания на медикаменти, обучения на стажанти и специализиращи лекари, медицински сестри,
акушерки, рехабилитатори, лаборанти.
Борда на директорите е в състав от 3 души - Председател на Съвета на директорите д-р
Петър Угрински - тел. 91 58 326
Зам. Председател на СД проф. Гено Киров – тел. 91 58 340
Изпълнителен директор д-р Красимир Пандев - тел. 931 40 24 и 91 58 340
Болницата се намира на територията на община "Сердика" в центъра на София - бул.
"Христо Ботев" № 120 пресечка с бул. "Сливница" в сграда на 6 етажа и сграда па 4 етажа с
обща застроена площ 3500 кв.м. и обща застроена и незастроена площ - 10000 кв.м.
Разполага с 230 легла за активно лечение на вътрешни, неврологични, детски и
акушерогинекологични заболявания, родилно отделение. Втора МБАЛ - София е първата болница в
страната, сключила договор със здравната каса.
Предмет на дейност:
• Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне
в лечебни заведения за извънболнична помощ.
• Диагностика п консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения
• Физикална терапия и рехабилитация
• Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура
• Учебна и научна дейност
• Експертиза па временната и трайна нетрудоспособност
Пациентите постъпват в болницата чрез направление за хоспитализация от Центъра на
спешна медицинска помощ, личен лекар, специалист от Диагностично-консултативен и
Медицински център (включително и частни такива), от други болници, по личен избор (от
София и цялата страна).
В структурата на болницата влизат следните клиники и отделения:
КАРДИОЛОГИЧНА КЛИНИКА – Началник Кардиологична клиника - д.м.н. проф. Младен
Владимиров Григоров -специалист по вътрешни болести, Кардиоревматология, специалност по
физиотерапия и курортология - сл. тел. 931-51-45 и 91 58 322
Отделение за неинвазивна диагностика, за инвазивна кардиология и
електрокардиостимулация:
Началник отделение– д-р Тодор Драганов
„Втора МБАЛ – София” ЕАД е включена в Заповедта на Министъра на здравепозването и
хоспитализира пациенти с остър инфаркт на миокарда от районите на София и областите
Софийска, Перник и Кюстендил за времето от 8.00 часа на 1-во до 8.00 часа на 3-то число на
месеца, като е осигурено постоянно присъствие на специалисти по инвазивна кардиология, а
извън тези дни 24 часово дежурство на разположение. „Втора МБАЛ – София” ЕАД има традиции в
лекуването на остър миокарден инфаркт с първична ангиопластика. На територията на болницата
функционира Отделение за неинвазивна диагностика, за инвазивна кардиология и

електрокардиостимулация, което разполага с необходимите апаратура, медикаменти и консумативи за
извършване на първична ангиопластика при остър миокарден инфаркт, като например системи за
тромбоаспирация и временно пейсиране, контрапулсатор и др. В него работят шест специалиста с
лиценз за интервенционална кардиология. Лечебното заведение разполага и с Отделение за
кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критични
нарушения в хемодинамиката. Осигурена е добра координация между отделенията за максимално
бързо приемане и незабавна инструментална и лабораторна диагностика на пациентите. Създадени са
вътрешни алгоритми за поведение при болните с остър миокарден инфаркт с цел съкращаване
времето от постъпване в болницата до интервенцията при тези пациенти.
«Втора МБАЛ – София» ЕАД е единствената общинска болница, в която се поставят постоянни
електрокардиостимулатори /пейсмейкъри/, както и първата, която въведе наблюдение с Теле ЕКГ, т.е.
от разстояние.
Медицинската апаратура и привличането на специалисти от национален мащаб позволиха рутинно да
се осъществяват инвазивни процедури и интевренционално лечение на сърдечно-съдовите
заболявания – диагностични катетеризации, балонни дилатации, стентирания, интракоронарни
фибринолизи, диагностични катетеризации.
През следващите години ще се набляга на развитието на интервенционалните процедури извън
коронарните съдове: на мозъчно и пулмонарно кръвообращение, ренални и феморални артерии,
включително и при спешни състояния на пациенти с инфаркт на миокарда
Отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения, контрол
върху критични нарушения в хемодинамиката
Началник отделение - д-р Георги Тодоров - специалист по Вътрешни болести и кардиология - сл.
тел. 931-51-84 и 91 58 516, 573
ВЪТРЕШНА КЛИНИКА с Началник проф. Никола Григоров специалист по вътрешни
болести и гадтроентерология
Отделение по гастроентерология с направления по: пулмология, нефрология
Началник отделение - д-р Неколай Цонев - специалист по Вътрешни болести и
гастроентерология- сл. тел. 91 58 341
Рутинно прилагане на интервенционална гастроентерология, за което са осигурени необходимите
организация и оборудване. Създадена е Клиника по Вътрешни болест с Отделение по
Гастроентерология, която отговаря на критериите за “високо ниво на компетентност”. Съставът й
включва специалисти с най - високо професионално ниво по ехография и ендоскопия, анестезия
и реанимация. Осигурени са кабинети и операционна зала за работа в състояние на анестезия на
пациентите. Понастоящем се ползват апарати от среден клас и демонстрационни апарати - висок
клас. Направени са постъпки за закупуване на висок клас апарати, които са абсолютна
необходимост.
Това позволява в клиниката да бъдат извършвани почти всички инвазивни процедури под
ендоскопски и ултразвуков контрол, както следва:
- ендоскопски техники с диагностична цел (биопсии, хромоендоскопия, ретроградна
холангиопанкреатография) и лечебна цел (папилосфинктеротомии, полипектомии,
връзково лигиране на варици, балонна дилатация на стриктури, протезиране и др.)
- всички ехографски насочени процедури с диагностична и лечебна цел, използвани в
световната клинична практика: пункции за цитологична, хистологична (осъществяват се
в две Университетски болници) и микробилогична диагностика, аспирация на течни
колекции в корема, пункции, аспирации и дренаж на паразитарни и непаразитарни кисти
и абцеси в коремната кухина, черния дроб, слезката, бъбреците, перкутанно лечение н
ехинококови кисти, холецистостоми, външен билиарен дренаж, алкохлна аблация и
високочестотна термоаблация на тумори в черния дроб.

-

контрастни ехографски изследвания – най-новият метод на диагностика в
гастроентерологията, който има редица предимства пред КТ – контраста в
чернодробната, бъбречната и панкреасна патология.
«Втора МБАЛ – София» ЕАД отправи искане към НЗОК за разрешение в
болницата да се създаде специализирана комисия от гастроентеролози, която да издава
протоколи за провеждане на антивирусно лечение на пациенти с Интерферон и
нуклеотидни/ нуклеозидни медикаменти на хроничните В и С вирусни инфекции и
лечение на болестта на Крон и улцерозен колит в тежките му форми с анти - TNF терапия
– Humira и Remicade.
През следващите години ще развиваме горепосочените дейности по отношение на
обем и качество.

Отделение по ендокринология
Началник отделение - д-р Стефан Димитров —специалист по Вътрешни болести, ендокринология и
обмяна на веществата - сл. тел. 91 58 523, 581
В Кардиологична клиника и вътрешните отделения работят със СЗОК по клинични
пътеки.

Във функционалните кабинети за диагностика на вътрешните заболявания се
извършват:
• Велоергометрия
• Холтер за ЕК! 24 часа
• Холтер за кръвно налягане 24 часа
• Ехокардиография с Доплер
• Доплер сонография на периферните артериални и венозни съдове.
• Доплер сонография на екстракраниални мозъчни съдове.
• Фибробронхоекопия
• Функционално изследване на дишането с бронходилататорен тест
• Медикаментозни проби
• Алергологични поливалентни тестувания
• Фиброгастроскопия с биопсия
• Фиброгастроскопия с полипектомия
• Ендоскопия с медикаментозна хемостаза
• Стомашни к дуоденални сондирания
• Изследвания на НеПсоЬас1ег ру!оп
• Изследване на жлъчен сок за паразити
• Сигмоидоскопия
• Абдоминална ехоскопия
• Ехография на щитовидна жлеза
• Плеврални и коремни пункции
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА КЛИНИКА
Началник Акушеро-гинекологична клиника - проф. Борислав Иванов Стамболов-специалкст по
акушерство и гинекология тел. 931-30-29 и 91 58 568
Гинекологично отделение с дейности по анестезиология – Проф. Олег Хинков – със
специалност анестезиология и интензивно лечение – сл. Тел. 91 58 353
Началник Гинекологичто отделение - д-р Веселин Цветков - специалист по акушерство и
гинекология - тел. 91 58 548
Отделения рискова бременност
Началник отделение д-р Петър Угрински - специалист по акушерство и гинекология — сл, тел. 91 58

326
Родилно отделение с родилна зала и изолация със септична родилна зала Началник отделение д-р Калин Калев - специалист по акушерство игинекология - тел. 91 58 321
В Родилно отделение се приемат денонощно за раждане и родилки с предхождащи
заболявания, чието лечение се осъществява от специалистите на останалите клиники и
отделения.
Неонатологично отделение - Началник отделение д-р Бистра Попова - специалист по Детски
болести - тел. 91 58 579
В АГ клиника се извършват всички най-сложни гинекологични операции,
включително и онкогинекологични.
В клиниката работят със СЗОК по клинични пътеки.

Функционални изследвания извършвани от АГ клиника:
• Ултразвуково изследване:
• Гинекологична ехография
• Фетална морфология
• Фоликулуметрия
• Мониториране на бременни
• Колпоскопия и епизиоскопия
• Полипектомия и абразио
• Коагулиране 'на кондиломи
• Диатермокоагулация на ерозии
• Екстирпация на вътрематочни контрацептиви вкл. без филамен
• Лапароцентеза
• Спермограма
• Посткоиталеи тест
• Вагинално ултразвуково изследване в динамика ва ХЗТ
• Хидротубации
• Инсеминации (хомоложни)
• Изследване ка влагалищен секрет
• Ехографско изследване
• Влагалищни промивки
• Триизмерна ехография
ПЕДИАТРИЧНА КЛИНИКА - Началник клиника - проф.- Владимир Спасов Попниколов специалист по Детски болести и хематология - тел. 931-30-81
1.Отделение за деца от „0-2” г.
Началник отделение д-р Паола Даниел Абаджиева - специалист по Детски болести и алергология
тел, 91 58 534
2.Отделение за деца от „2-17” г.
Началник отделение д-р Маргарита Рашова Начева - специалист по Детски болести и
ревмокардиология - - тел. 91 58 534
Детската клиника н най-голямата за град София и единствена от общинските болници
приема за лечение деца с неврологични заболявания.
•

Функционални изследвания извършвани в Детска клиника:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

ЕКГ с натоварване
Холтер ЕКГ 24 часа
Холтер кръвно налягане24 часа
Ехокардиографии
ФИД с бронхс-дилатативен тест
Алергологични проби
Електро енцефалограма
Доплер еонография на екстракарниални мозъчни съдове
Абдоминална ехография

Детска клиника работи със СЗОК по клинични пътеки.

Отделение по неврология
ВрИД Началник отделение – Надка Самарджиева - специалист Нервни болести - тел. 91 58 314.
91 58 566, 91 58 533
Функционални изследвания извършвани в Отделение по неврология:
• Електроенцефалография
• Електромиография
• Доплер
• Вегетологични изследвания
• Отоневрологични изследвания
Неврологично отделение работи по клинични пътеки.
ВСИЧКИ КЛИНИКИ И СТАЦИОНАРНИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИЕМАТ ДЕНОНОЩНО
СПЕШНИ БОЛНИ.
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ
1. Отделение Клинична лаборатория
Отделение по Клинична лаборатория с Кръвна банка работи денонощно и разполага с найсъвременна апаратура, която осигурява всички хемагологични, хемостазиологични, биохимични,
имунологични и хормонални изследвания, остеометрия.
Началник отделение Клинична лаборатория д-р Юлиана Байкова Йорданова - специалист по
клинична лаборатория - сл. тел. 91 58 550
Кръвна банка изработва:
• кръвна груп
• Rh фактор
• Скрининг за Rh антитела
Имунопрофилактика
2. Микробиологична лаборатория
Началник Микробиологична лаборатория д-р Добринка Иванова
микробиология - сл. тел. 91 58 557
Изследвания осъществявани от Микробиологична лаборатория:
• бактериологични изследвания на всички видове проби от човешкото тяло
• микотични изследвания
• серология - АST и WR, Пол - Бунел

-специалист

по

3. Отделение за образна диагностика
Съвременната апаратура в Рентгеново отделение дава възможност за прецизна образна
диагностика в т.ч. и мамологичен кабинет. Разполага със съвременен спирален компютър

томограф.
Началник Рентгеново отделение - д-р Йордан Иванов Йорданов- сл. тел. 91 58 560
Рентгенови изследвания:
• Компютърна томография на: глава, торакс, абдомен, кости
• Рентгенографии
• Рентгеноскопии
• Контрастни рентгенови изследвания
• Венозни и инфузионни урографии
• Цистографии
• Уретрографии
• Билиграфии
• Миелографии Фистулографии
• Хистеросалпинографии
• Мамографии. луктографии и пневмоцистографии
• Артрографии
• Томографии
• Телерентгенографии
Към болницата има разкрити още:
1.
Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Началник отделение - д-р Ирена Рибагина - специалист по физиотерапия и рехабилитация - сл.
тел. 91 58 316
В Отделение по физиотерапия се извършва:
• Електростимулиране на нервно-мускулния апарат при парези на Периферната нервна
система и Централната нервна система
• Екстензионна терапия на цервикалния и лумбалния дял на гръбначния стълб
• Лазертерапия
• Методики на рефлексотерапията-лазерпунктура, иглотерапия
• Лечебен масаж
• Кинезитерапия
• Електро и светло лечение
• Парафи нолечение
• Водолечение
2.
Отделение по клинична патологияс хистологична лаборатория за изследване
на цитонамазки и биопсии
Началник отделение - д-р Соня Георгиева Малинова - специалист по патологоанатомия - сл.
тел. 91 58 551
В хистологичната лаборатория се извършва:
Биопсии от оперативни материали
Гастро и ректобиопсии
Кюретажни материали – биопсии
Гефрири - бързи инjраоперативни изследвания
Цитологични изследвания на пунктати и цитонамазки
Отделението разполага със съвременен хистокинет.

Г. ПРИЕМНО КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ - 91 58
•

•
•
•
•

Приемно-консултативен кабинет за Вътрешни заболявания тел. 562 и 561
Приемно-консултативен Кардиологичен кабинет тел. 559
Приемно-консултативен Ендокринологичен кабинет тел. 581
Приемно-консултативен кабинет за Неврологични заболявания тел. 509
Приемно-консултативен кабинет за бременни и жени с АГ Заболявания тел. 593

Приемно-консултативен кабинет за деца от 0 до 17 г. вкл. тел. 554
Консултативни кабинети:
Консултативен кабинет за Хирургични заболявания тел. 535
Консултативен кабинет за Очни заболявания тел. 586
Консултативен кабинет за УНГ заболявания тел. 522
Консултативен кабинет за кожни заболявания тел. 582
Кабинет за трансфузионна хематология с дейности по преливане на кръв и кръвни съставки и
трансфузионен надзор
В кабинета се изработва:
• кръвна груп
• Rh фактор
• Скрининг за Rh антитела
Имунопрофилактика
•

На територията на болницата има разкрит Медицински център в който се осъществява
специализирана медицинска извънболнична помощ, включваща диагностика, лечение,
рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на
лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации.

