ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ EАД
Бул. „Генерал Николай Г.Столетов” 67 А
Изп. директор 92 68 105
Зам. директор 92 68 235

Гл. счетоводител 92 68 103
Тел. централа 92 68 100

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД

„Пета многопрофилна болница за активно лечение –
София”

ЕАД,

гр.

София,

е

лечебно

заведение

с

дългогодишни традиции. Тя е наследник на една от найстарите болници в София – „Клементинската”. През 140
годишното си съществуване Лечебното Заведение (ЛЗ) е
изграждало материалната си база и в момента, разполага с
високо квалифицирани специалисти и определено може да се
твърди, че заема водещо място в системата на столичното
здравеопазване. Като най-голямата общинска болница на
територията на Република България тя е със стратегическо
значение в националното здравеопазване,
„Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, гр.
София, е регистрирана в съответствие със ЗЛЗ и ТЗ като акционерно дружество с
Решение на СГС по фирмено дело № 2037/2001 г. от 28.02.2000 г., със седалище и
адрес на управление и адрес на упражняване на дейността: гр. София, район
Сердика, бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 67 А. Лечебното заведение възниква чрез
преобразуване на публичното здравно заведение „Пета градска клинична болница”,
чийто правоприемник е. От преобразуването до 2004 г. едноличен собственик на
Дружеството е Столична община. През 2004 г. в резултат от преструктурирането на
общинските лечебни заведения на Столична община, лечебното заведение е
вписано като дъщерно дружество на Софийски медицински холдинг.
Разположението й в столицата е на бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 67 A –
място с много добре уредена инфраструктура. От 2012 г. през м. септември е
открита и станция на метрото до единия от входовете. Лечебната заведение е
представено от самостоятелен функционално обособен комплекс, който включва
сграден фонд, състоящ се от два болнични блока, свързващо тяло с приемни

консултативни

кабинети,

медико-диагностични

лаборатории,

стопански

и

спомагателни помещения, административен блок и терен с парк.
Лечебното

заведение

е

еднолично

акционерно

дружество

и

има

едностепенна система за управление. Органи за управление са: Общо събрание на
акционерите; Съвет на директорите; Изпълнителен директор, който е член на
Съвета на директорите.
Сграден фонд
Общата
терена,

върху

площ

на

който

е

разположена „Пета МБАЛ
– София” ЕАД е 22 655 кв.
м. Застроената площ е 20
994 кв. м. Парковата зона
на болницата е 1661 кв.м.
Болничната сграда
се състои от:
- Диагностично-консултативен блок – разположен на четири етажа;
- Терапевтичен корпус – разположен на осем етажа;
- Хирургичен корпус - разположен на девет етажа.
Общият брой на болничните стаи със собствен санитарен възел е 126. Общият брой
на леглата е 421 и 8 диализни поста.
„Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД притежава
актуализирано Разрешение за осъществяване на лечебна дейност - № МБ -222 от
28.01.2013 г. на министъра на здравеопазването. Въз основа на това разрешение
законосъобразните дейности, които болницата може да осъществява и ги
осъществява

на

практика,

са:

диагностика

и

лечение

на

заболявания;

рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни
заведения; клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно
действащото в страната законодателство; учебна и научна дейност.
В изпълнение на изискванията на ЗЛЗ и посоченото разрешение, ЛЗ
осъществява своята дейност по следните медицински специалности обединени под
следната

СТРУКТУРА
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК;
ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ
ЛАБОРАТОРИИ
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ПО

ТРАНСФУЗИОННА

ХЕМАТОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА
ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
ХЕМОДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР
СТАЦИОНАРЕН БЛОК
ХИРУРГИЧЕН БЛОК
ПЪРВО ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ВТОРО ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ЕНДОКРИННА ХИРУРГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
УНГ ОТДЕЛЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

ПО

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

И

ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ С ХЕМАТОЛОГИЧЕН СЕКТОР
ЕНДОКРИНОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ПУЛМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ С ИНТЕНЗИВЕН СЕКТОР И СЕКТОР ПО ФУНКЦИОНАЛНА
ДИАГНОСТИКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА
НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ СЪС СЪДОВ СЕКТОР
ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
КОЖНО ОТДЕЛЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
АПТЕКА
ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИОННА
АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК
МЦ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА - 06" ЕООД
ТЕЛК
ОБЩА
ОЧНА
ДЕТСКА

Предстои откриване на направление по образна диагностика – изследване с
високотехнологична апаратура ПЕТ СКЕНЕР на територията на „Пета МБАЛСофия” ЕАД, който ще е третия в страната.
Мисията
заведение

на
е

лечебното
да

своевременна,

осигурява

качествена

и

достъпна стационарна помощ,
насочена към диагностика и
активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на
населението,

снижаване

на

заболеваемостта и смъртността
на

равнището

медицинска

на

добрата

практика;

да

повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава
или отстранява основните и свързаните с тях заболявания, изпълнявайки и поглобална социална функция за количествено и качествено възпроизводство на
населението. Цялостната дейност на лечебното заведение е насочена към запазване
на водещо място в областта на многопрофилната стационарна дейност на
територията на столична община.
„Пета МБАЛ - София” ЕАД е общинско лечебно заведение, което обслужва
регион с над 1,5 милиона души и осигурява своевременна и висококачествена
медицинска помощ, както и непрекъснат лечебно-диагностичен процес. В
лечебното заведение работят 697 души, от които 156 висш медицински персонал,
включително хабилитирани лица с една или няколко специалности, специалисти по
здравни грижи - 219, рехабилитатори -15, медицински лаборанти -32, акушерки 12, санитари - 134 и обслужващ персонал - 129.
„ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД
Ж.К. „БАНИШОРА”
БУЛ. „ГЕН. Н. Г. СТОЛЕТОВ ” № 67 А
ГР. СОФИЯ
П.К. 1233
ИЗП. ДИРЕКТОР – 02 92 68 105

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ - 92 68 103

ЗАМ. ДИРЕКТОР ИСД - 02 92 68 235

ЗАМ. ДИРЕКТОР МД – 02 92 68 222

ТЕЛ. ЦЕНТРАЛА 92 68 100

www.5mbal-sofia.com

ЦЕНТР. РЕГИСТРАТУРА – 02 92 68 147

director.vmbal@gmail.com

