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Втора САГБАЛ "Шейново" разполага с най-съвременната
диагностична и лечебна апаратура, удобства и комфортни
стаи. Втора САГБАЛ "Шейново" има договор с Националната
здравноосигурителна каса за всички АГ клинични пътеки и 8
неонатологични, приема безотказно пациенти с направления
от личните лекари и специалисти.Болницата разполага с
комфортни и удобни ВИП – стаи, също разполагаме с ВИП
зала за раждане. Има сключен договор със Столична община
за доплащане на услуги извън договор с НЗОК. Приема и
пациентки срещу заплащане по ценоразписа на болницата.
Болницата
се
обслужва
от
изявени и доказани професионалисти: 60 лекари, 123
акушерки и медицински лаборанти и 97 души друг
персонал.
Диагностично-консултативен блок е поликлиничното
звено на болницата, което първо посреща пациентите и
оказва превантивна, профилактична, консултативна и
лечебна помощ в областта на гинекологичното и
репродуктивно
здраве.
Отделението е добре оборудвано битово и с апаратура за
изпълнение
на
горните
задачи.
Към отделението са разкрити следните кабинети:
1. Женска консултация – няма договор с НЗОК. Целият пакет
услуги струва 380 лева и включва:
•
•
•
•
•
•
•
•

диагностициране на бременност
вземане на кр. група, HIV, Wass, HBsAg, кръв за
антитела при Rh /-/ майка и Rh /+/ баща - трикратно
Трикратно ПКК и урина
Двукратно урокултура
Трикратно влагалищен секрет
Трипъл-тест
Доплер – УЗИ – еднократно
Трикратно УЗИ

•
•
•
•

Трикратно NST
Двукратно CRP
Биохимия двукратно
Наблюдение на бременната: до пети лунарен месец
един път месечно; до 45 дни преди раждане два пъти
месечно; до термин за раждане всяка седмица; след
ВДР до приемане в болница с хронологична
преносеност – всеки ден.

2. Има разкрит спешен кабинет, който функционира 24 часа
в денонощието за прегледи и прием на пациентки. № 15
3. Кабинет стерилитет
В кабинет стерилитет се диспансеризират стерилните
двойки, извършват се изследвания в областта на женския и
мъжки стерилитет, провежда се необходимото наблюдение,
лечение, инсеминации.
3. Колпоскопски кабинет – № 3 тел. 96 59 467 за записване
Превенция, профилактика, диагностика и лечение на
заболявания на външните полови органи при жената и на
маточната шийка.
4. Детски консултативен кабинет - № 25
Всеки работен ден консултация за бъдещи майки от 12 до
13ч.
При необходимост може да консултира новородените след
изписването
им
от
болницата.
Кабинетът не работи със Здравна каса, така че тези
прегледи не отменят децата да имат личен лекар.
5. Гинекологична амбулатория, прием на пациентки с
гинекологични проблеми за консервативно и оперативно
лечение.№ 24

6. Кабинет патологична бременност № 13
Извършват се прегледи и консултации. Хоспитализират се
жени с бременност в реален риск, бременни за аборти по
желание и по медицински индикации
7. Консултативен кабинет № 5
Приемат се пациентки за прегледи и консултации от
началниците на отделения по график . Като тези
консултации са безплатни за пациентки от София и са във
вторник и четвъртък.
8. Ултразвуков кабинет с възможности за 4D преглед. № 2
В
него
се
извършва
изследване
за
фетална
морфология,ранен и късен скрининг, доплерово изследване
на плода, като записванията стават на тел. 96 59 470.
9. Консултация с анестезиолог всеки делничен ден от 12 до
13ч. в кабинет №22.
Към отделението са разкрити три лаборатории:
•

•
•

Клинична лаборатория – модерно оборудвана с
възможности за изследване на хормони и туморни
маркери.
Микробиологична лаборатория
Патохистологична лаборатория.

Като самостоятелно отделение е разкрито и Отделение по
образна диагностика:
•
•
•
•
•

извършване на рентгенови изследвания;
мамографии
преглед на млечна жлеза с ехограф;
ултразвукови кабинети
кабинета е дигитализиран и образите могат да се
получават на диск.

Нашите пациенти могат да бъдат консултирани или
изпратени за лечение при партньорите ни в България и
Европа.
Партньори България

Партньори Европа
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Отделение "Рискова бременност" е разположено на
трети етаж на болницата. В него преди 2 години е извършен
основен ремонт. Всички те са с югоизточно изложение,
разполагат с телевизор и имат красива гледка към Витоша.
Отделението се състои предимно от млади колеги със силен
афинитет към развитието на научна дейност. Въвеждат се
нови гайдлайни в ултразвуковите изследвания и нови
методи при оперативното родоразрешение.

Отделение "Рискова бременност" обслужва бременни от
всички
райони
на
София
и
страната.
В отделението се приемат пациентки с всякаква акушерска
патология и във всички срокове на бременността, като се
прилагат съвременните постижения в областта на ранната
диагностика, профилактика и лечение на заболяванията
съпътстващи или усложнени от бременността. Широко е
застъпена
Доплеровата
диагностика,
особено
при
интраутеринна ретардация на плода, при прееклампсия и
при
многоготодна
бременност.
Към отделението има разкрит сектор за Прекъсване на
бременността с отделна манипулационна, оборудвана
съобразно възприетите стандарти.
Създаде се "Функционален кабинет" с ултра звуков апарат с
цветен доплер и 2 акушерски монитора за мониториране на
плода. Началник отделение " Рискова бременност" е Д-р
Василев, а в отделението работят още 8 ординатора, 11
акушерки
и
7
санитарки.
Дейността
на
отделението
включва
наблюдение,
диагностика и лечение на високо рискови бременности, в
това число: диабет, преекламсия, сърдечно съдови
заболявания,
малоформации
на
плода
и
др.
В рамките на отделението са ситуирани седем VIP стаи,
всяка оборудвана с климатик, хладилник, телевизор и
необходимата
мебелировка.
Благодарение на добрата колаборация с Патохистологична
лаборатория,
при
неблагоприятно
завършване
на
бременността се търсят и установяват причините за това.
Отделението е база за специализация по "Акушерство и
Гинекология"
на
лекари
и
акушерки.
Преминалите
пациенти
оценяват
много
високо
професионализма и отношението на персонала, както и
битовите условия в отделението. За това говорят отзивите
на благодарност, публикувани в редица електронни и други
медии.

НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Отделението е разположено на втория етаж, в близост до
родилна зала. Това улеснява бързото превеждане на
новородените. Състои се от три сектора с 59 легла. В
Интензивен сектор се лекуват недоносени и новородени,
изискващи специални грижи и лечение. Здравите доносени
деца се настаняват във Физиологичния сектор. Там се
полагат грижи и за техните деца. Новородените се
настаняват в просторни, светли, топли зали, обзаведени
съобразано най-новите стандарти. Стаите са с климатици и
щори на прозорците, което осигурява максимален топлинен
комфорт за най-малките ни пациенти. Дейности: Извършва
се наблюдение и проследяване на здрави новородени деца и
лечение на недоносени. Диагностика и лечение на
заболяванията в периода на новороденото: забавена
сърдечна
и
дихателна
адаптация;
майчино-фетални
инфекции; жълтеници, налагащи фототерапия и обменно
кръвопреливане; Лечение на новородени от майки на
метадонова терапия. Диагностика на кръвни, неврологични,
метаболитни отклонения – скрининг за фенилкетонурия,
хипотиреоидизъм, ретинопатия и вродени заболявания на
тазобедрената става. Диагностика и регистрация на
генетични аномалии; За децата в Интензивен сектор се
извършва двигателна рехабилитация от кинезетерапевт.
Специално подготвен психолог работи с родителите за
преодоляване на кризата от първите дни след раждането на
недоносеното и рисковото дете. Оборудване: Отделението е
напълно оборудвано с най-нова медицинска техника:
инкубатори, монитори, респиратори, перфузори, фотолампи
за конвенционална и интензивна фототерапия, ултразвуков
апарат и други. Родилните зали разполагат с найсъвременни модели реанимационни маси, създаващи
възможност за осъществяване на съвременна първична
реанимация на плода. С помощта на тази апаратура
висококвалифицираният екип осигурява специализирана и
навременна помощ на нашите малки пациенти. Затова
отделението ни се превърна в най-предпочитаното в София
през последните години.

РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
Родилно отделение се разполага на първи и втори етаж на
болницата. Отделението разполага с 20 легла за интензивни
грижи и 6 легла в предродилна зала. От 1999 година и сега
ІІ-ра САГБАЛ “Шейново” ЕАД е на първо място по
раждаемост, като през 2010 година са родени 4112 деца. От
2011 година е сред водещите родилни домове в страната. За
това допринася работата на целия екип, но преди всичко
работата на екипа на родилна зала – висококвалифицирани
лекари
и
акушерки.
Стратегическа цел на отделението е високо качество на
работа във всички области звена на работа: от приемането
на бременната до изписването й от родилна зала. Не по –
маловажна цел е раждането на здрави деца, със запазен
потенциал за добро физическо и психическо развитие, при
минимална
травма
за
майката.
Това, което прави работата на нашата родилна зала
уникална, което я прави притегателен център за раждащата
жена е преди всичко отношението на персонала към
пациента като към личност, информираността относно
поведението за лечение и родоразрешение, с което
бременната е съгласна, тя е убедена, че за нея се прави
най-доброто. Не на последно място сигурността, която дава
нашата родилна зала, в тясна колаборация с детско
отделение относно здравето на майката и детето.
Отделението е добре оборудвано, с най-съвременна
апаратура за посрещане нуждите на бременната и
раждащата. Рутина е при нас обезболяването на раждането
с епидурална аналгезия. На съвременно ниво е и детският
кът
за
първична
реанимация
на
новороденото.
При желание на семейството се взимат стволови клетки от
пъпната
връв
на
новороденото.
Битовата обстановка и чистотата в отделението са на високо
ниво.
Въвежден е в родилна зала на революционен метод в
наблюдението на плода (квантитативна кардиотокография),
както преди раждане, така и по време на раждане – чрез
софтуерна програма се обработват данните от мониторният
запис на плода и се трансформират в отчитане алкалнокиселинното състояние на плода по безкръвен метод. Това

допринесе в голяма степен за правилната преценка
състоянието на плода и оттук адекватно поведение за
родоразрешение: намаляха ненужните оперативни раждания
от една страна, от друга навреме се предприемат операции
при застрашените плодове.Това доведе до № постнатална
детска смъртност през последните 2 години.

ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Отделението се разполага на четвъртия етаж на болницата.
Разполага с 20 легла за лежащо болни. Битовата обстановка
е хубава, чистотата е на ниво. В отделението работи
висококвалифициран екип от лекари и акушерки, като
посреща спешни и планови нужди на населението от
гинекологична
помощ.
Към отделението в непостредствена функционална връзка е
24 кабинет, който се намира на първия етаж на болницата и
в който се извършват прегледите и приема на пациентите.
Пациенти се хоспитализират както по клинични пътеки, така
и всички нуждаещи се от активна болнична помощ –
денонощно.
Също във връзка с отделението са и трите операционни зали
– първа и втора – втори етаж за конвенционална хирургия,
и ендоскопска операционна – на трети етаж за
лапароскопски операции и оперативни хистероскопии. В
болницата се работи ендоскопска хирургия от 1998 година и
в момента е водеща в областта на т.нар. безкръвни
операции в гинекологията, като непрекъснато се разширява
областта
на
действие
в
тази
насока.
проблеми.
Активно
работи
кабинет
стерилитет,
като
се
диспансеризират стерилни семейни двойки. В болницата
няма
разкрит
сектор
за
оплождане
“in
vitro”.
Разкрит е сектор за операция на гърда, който работи в тясна
колаборация с мамологичен сектор от отделение по образна
диагностика.
Работата в отделението отговаря на изискванията за добра
медицинска практика, посреща нуждите на населението за
гинекологична помощ.

