СБАЛОЗ ЕООД е лечебно заведение с областни функции за град София. Обслужваният район включва
24 административни единици /общини/ с население по данни на ГРАО /2011г./ 1 404 484 души, което
представлява 17% от населението на страната.
Със заповед РД 01-114 от 21.06.2013 г. на МЗ е присъдена оценка “Отличен” от акредитацията на
СБАЛОЗ за срок от 5 години.
МИСИЯТА на СБАЛОЗ ЕООД е ПРИБАВЯНЕ НА ГОДИНИ КЪМ ЖИВОТА И КАЧЕСТВО НА
ЖИВОТ КЪМ ГОДИНИТЕ НА ХОРАТА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, предоставяйки им
широк спектър достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ, състояща се в:
1. Осъществяване на съвременна качествена диагностика за ранно откриване на раковите заболявания
/солидни тумори/.
2. Прилагане на съвременни технологии за болнично лечение.
3. Предоставяне на качествени битови условия, общи и специфични сестрински грижи за пациентите по
време на болничното им лечение.
4. Постигане на устойчиво развитие на инфраструктурата, апаратната и инструментална екипировка,
човешките и финансови ресурси.
5. Развитие на болницата като база за обучение на студенти и специализанти в областта на медицинската
онкология и съвременни диагностични технологии.
Ръководство

Управител - Д-р Борислав ДИМИТРОВ
Завършва МУ - София през 1991 г. - специалност "Медицина".
Специалист по „Вътрешни болести“ от 1997 г. и „Онкология“ - 2001 г. и магистър по „Обществено
здраве и здравен мениджмънт” – 2009 г.
Работи като лекар-ординатор в Общинска болница гр. Своге - 1992-1994 г.
От 1994 г. работи в СБАЛОЗ (бивш ОДОЗС-ЕООД, гр.София).
През 2002 е назначен след конкурс за Началник ДКБ, а от 2006 г. е Управител на лечебното заведение.
Заместник председател на Българската асоциация по медицинска онкология и член на Българското
онкологично дружество, ESMO, BUON, PEPS.

Главна мед. сестра – Диана Влаева ИВАНОВА
Притежава висше медицинско образование по здравни грижи с образователно-квалификационна степен
„Бакалавър по Управление на здравни грижи” от МУ - ФОЗ гр. София - 2000 г.
Придобити професионални квалификации: Ръководител на здравни грижи и Преподавател по практика в
медицински колеж.

СБАЛОЗ ЕООД гр. София се намира в квартал Младост I, бул. "Андрей Сахаров" №1, в сградата на
бившата 27 - ма поликлиника.
Транспорт:
До болницата може да се стигне с автобуси № 5,111, 306, 313, 413, тролейбус №5 и метро(Метростанция
– пазар ж.к. Младост 1)
Ориентир:
Сградата на Пощата на Младост 1 и магазин "Зора", до които болницата е в непосредствена близост.
Адрес за кореспонденция:
СБАЛОЗ ЕООД
София 1784, ж.к. "Младост" 1, бул. "Андрей Сахаров" №1, п.к. 54
Телефони за връзка:
Тел. / факс: 02/ 975 39 50
Централа: 02/ 975 35 35
E-mail: sbaloz.sofia-grad@mail.bg
www.sbalozsofia.com
СТРУКТУРА
На основание Наредба 49/2010г. от 18.10.2010 год. на МЗ, болницата има следната структура:
I. КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
Специализирани кабинети
Вътрешни консултативни (5)
•
•
•
•
•
•
•

Хирургични (3)
Онкогинекологични (3)
Урологични (3), от които единият е с цистоскопна
Гастроентерологичен със зала за ендоскопии
УНГ кабинет
Кардиологичен к-т
Кабинет за психосоциална консултация

Отделения без легла
•

Отделение за образна диагностика (конвенционална, КАТ, мамограф)

•
•
•

Отделение по нуклеарна медицина
Отделение клинична и патоморфологична лаборатория
Болничен раков регистър

II. СТАЦИОНАРЕН БЛОК
Отделение по медицинска онкология с 30 легла
•
•

Към отделението има разкрита Структура за осъществяване на дневна системна противотуморна
терапия с краткосрочен престой с 19 места
Приемно-терапевтичен кабинет

III. БОЛНИЧНА АПТЕКА
IV. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК
V. ТЕЛК

Специализирани кабинети

Д-р Ваня Димитрова БОНЕВА-Началник ДКБ

I-ви, II-ри, III-ти, IV-ти и V-ти - ВЪТРЕШНИ КАБИНЕТИ
•
•
•
•
•
•
•

Диспансерно наблюдение на пациенти с рак (всички локализации) по отношение на вътрешен
статус
Преценка и контрол на кръвни показатели
Прецизиране на общото състояние на пациента и осъществяване на контролните прегледи
Мониторинг на туморна активност
Изписване на хормонална терапия
Изписване на обезболяваща терапия
Подготовка на документите на пациенти и представянето им пред Онкологичната комисия на
СБАЛОЗ за обсъждане и започване на специфичното им лечение

•
•

Подготовка и издаване на документи и консултации за явяване пред ТЕЛК
Консултации на пациенти насочени от личен лекар или друго лечебно заведение

I-ви, II-ри, III-ти - ХИРУРГИЧНИ КАБИНЕТИ
•
•
•
•
•
•
•

Първични и вторични прегледи на онкологично болни
Профилактични прегледи
Диагностични биопсии
Аспирационни биопсии
Плеврални пункции
Коремни пункции
Издават се протоколи и консултации за ТЕЛК.

I-ви, II-ри, III-ти - ГИНЕКОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ
В гинекологичните кабинети се извършват следните медицински дейности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Първични и вторични прегледи
Профилактични прегледи
Цитонамазки
Колпоскопии
Биопсии
Абразии
Пункции
Електрокоагулации
Парацентези

I-ви, II-ри и III- ти - УРОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ С ЦИСТОСКОПНА
В урологичните кабинети се извършват следните медицински дейности:
•
•
•

Първични и вторични прегледи
Цистоскопски изследвания
Интравезикални апликации на цитостатици - по решение на лекарския колегиум

ЕНДОСКОПСКИ КАБИНЕТ СЪС ЗАЛА ЗА ГОРНА И ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ
•
•
•
•
•
•
•

Фиброгастроскопия
Фиброколоноскопия
Интервенционални манипулации
Дилатации
Полипектомии
Ендоскопски мукозни резекции
Аргон плазмена коагулация.

УНГ КАБИНЕТ - извършват се следните медицински дейности:
•
•
•
•
•
•

Профилактични прегледи
Диагностика, вкл. и биопсична дейност, ексцизии, инцизии и др.
Лекарствено и оперативно лечение под локална анестезия
Диспансеризация и активно наблюдение на пациенти провеждащи и приключили активно
лечение
Манипулации: венозни и мускулни апликации на лекарствени средства, превръзки, тампонади,
поставяне на хранителни сонди и др.
Консултативни прегледи

КАБИНЕТ ЗА ПСИХО-СОЦИАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ

В кабинетът се оказва емоционална подкрепа на болния и неговите близки, с което се спомага за
правилното адаптиране към диагнозата и приемането на предложения от лекуващия екип терапевтичен
план.
При болни в терминален стадий се подпомага приспособяването към прогнозата на заболяването.

Отделение за образна диагностика

Д-р Николина Димитрова НИКОЛОВАНачалник отделение
В отделението се извършват конвенционални рентгенови изследвания:
Дихателна система
•

Ренгенография и рентгеноскопия на гръден кош

Храносмилателна система
•

С контрастна материя

Отделителна система
•

С контрастна материя

СБАЛОЗ, ЕООД – гр. София разполага с възможности за високоспециализирана компютърнотомографска диагностика:
•

Компютърна томография на всички области на човешкото тяло с възможности за MPR, MIP и 3D
реконструкции.
Мамографско изследване и пункционна биопсия под рентгенов контрол. с Ехография на:

•
•
•
•

Щитовидна жлеза;
Млечни жлези;
Повърхностни лимфни възли;
Меки тъкани;

Ендовагинална ехография;
Трансректална ехография;
Абдоминална ехография и интервенционални манипулации под ехографски контрол;
Ехогардиография с възможности за цветен, високоекранен и спектрален доплер и триизмерно
изобразяване.
Отделение по нуклеарна медицина

Доц. д-р Соня Борисова СЕРГИЕВА, дм-Началник отделение

Диагностичен обсег на отделението по нуклеарна медицина:
•
•
•
•
•
•
•
•

Костна, целотелесна и полипозиционна сцинтиграфия с 99 м Тс - MDP
Прицелни и целотелесни скенирания с I-131 при заболявания на щитовидната жлеза
Динамична нефросцинтиграфия с 99м - DTPA
Статична нефросцинтиграфия с 99м Тс - DMSA
Перфузионна белодробна сцинтиграфия с 99м Тс - Macrosalb / NSA
Туморотропна сцинтиграфия с 99м Тс – MIBI, 99мТc - Tetrofosmin
Лимфосцинтиграфия с 99м Тс - Nanocol
Соматостатин-рецепторна сцинтиграфия

През 2009 год. в отделението е инсталирана SPECT- CT гама камера „Siemens” с възможност за
провеждане на комбинирани SPECT-CT изследвания.
Различните специалисти, работещи в отделението, участват в курсове за следдипломна квалификация и
взимат активно участие в национални и международни научни форуми.
От месец февруари 2007 г. болницата има сключен договор с НЗОК за извършване на гореизброените
високоспециализирани медицински дейности, което дава възможност на пациенти от цялата страна да
извършват цитираните изследвания при нас с направление № 3А.
Отделение клинична и патоморфологична лаборатория

Д-р Виолета Ташкова ГУСЕВА-Началник отделение
Диагностични дейности извършвани в клиничната лаборатория:
•
•
•
•
•
•

Хематологични изследвания
Клинично-химични изследвания
Имунологични изследвания на туморни маркери
Кръвно-газов анализ
Коагулация
Изследване на урина

В цитологичната лаборатория се извършват следните медицински дейности:
•
•

Изследване на клинични цитологични препарати
Изследване на профилактични цитонамазки

Хистологични изследвания на тъкани от оперативно отстранени тумори с различна локализация, ТАБ,
щипкови биопсии при бронхо-, гастро-, ентеро-, артро, колпоскопии; интраоперативни гефрирни
изследвания.
Болничен раков регистър

Д-р Мариета Цветанова ПЕТКОВА
Началник „Болничен раков регистър”
Отделението осигурява на високо професионално ниво:
•
•

своевременна и качествена информация за диспансерната дейност на болницата чрез
поддържане на болничен раков регистър;
официалната за страната статистическа информация за онкологичните заболявания на
територията на област София-град чрез поддържане на популационен регионален раков
регистър.

Популационният регионален раков регистър е част от мрежата на националния раков регистър,член на
европейската мрежа на раковите регистри /ENCR/ и работи по стандартите на международната
асоциация на раковите регистри /IACR/ към СЗО.
Стационарен блок
ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Д-р Ани ЗЛАТАРЕВА-ПЕТРОВА-Началник отделение

В Стационарния блок /ОМО/ се извършват следните дейности:
•
•
•
•

неоадювантна химиотерапия;
адювантна химиотерапия;
палиативна химиотерапия;
регламентирани дейности по провеждане на клинични проучвания на нови методи и лекарствени
средства при лечение на болни със злокачествени заболявания.

Високоспециализирана Онкологична комисия заседава ежеседмично (всеки вторник). Комисията е
сформирана от водещи специалисти в областта на:
•
•
•
•
•
•

лъчетерапия – Н.с. I ст. Д-р А.ЧАКЪРОВА, Д-р В. ПОПОВА
химиотерапия – Д-р Е. КРЪСТЕВА, Д-р Р. АНТОНОВ, Д-р А. ПЕТРОВА, Д-р М. ЦАКОВА
гръдна онко хирургия - Доц. Ив. ГАВРИЛОВ
хистопатология - Доц. А. МИЛЕВ, Д-р М. ДЕНЕВ
урология – Доц. В. МАРИАНОВСКИ
хирургия – Д-р Б. БОЖИНОВ

•

образна диагностика – Д-р Ив. СЪРБЯНОВ, Д-р Н. НИКОЛОВА

Телефон за връзка с комисията: 02/ 975 35 35, вътр. 208
Стационарният блок е кадрово обезпечен със следния персонал:
1. Д-р Ани ПЕТРОВА - онколог химиотерапевт - тел.: 02/ 975 35 35, вътр. 295
2. Д-р Румен АНТОНОВ - онколог химиотерапевт - тел.: 02/ 975 35 35, вътр. 204
3. Д-р Мая ЦАКОВА - онколог химиотерапевт - тел.: 02/ 975 35 35, вътр. 234
4. Д-р Мария ЧОЛАКОВА - онколог химиотерапевт - тел.: 02/ 975 35 35, вътр. 215
5. Д-р Божил РОБЕВ - онколог химиотерапевт - тел.: 02/ 975 35 35, вътр. 202
6. Старша мед. сестра Н. ИВАНОВА - тел.: 02/ 975 35 35, вътр. 205
Медицински сестри - тел.: 02/ 975 35 35, вътр. 245, 239, 284
За вас пациенти
Болницата има сключен договор с НЗОК за извършване на медицински дейности по:
Клинична пътека №298 - „Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица
над 18 години“ с минимален болничен престой 3 дни
Клинична процедура №05 - „Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания“,
продължителност до 12 часа
Клинична процедура №06 - „Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания“
Клинична процедура №07 - „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно
лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия“
Клинична процедура № 14 - „Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна
томография – SPECT ∕CT на хибриден скенер”
и високоспециализирани медицински дейности:
•
•
•
•
•
•

Сцинтиграфия на щитовидна жлеза
Сцинтиграфия с 99 м Тс MIBI
Сцинтиграфия на бъбреци с 99 м Тс – ДМСА, ДТРА, МАГЗ
Белодробна сцинтиграфия
Костна сцинтиграфия
Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема.

В болницата се извършват здравни дейности, част от които се заплащат от бюджета на НЗОК (за здравно
осигурени пациенти).
Тези дейности са регламентирани в Наредба № 40 на МЗ, Приложение 11.
Останалите дейности, които са извън обхвата на горепосочената Наредба се заплащат по ценоразпис на
болницата.
В болницата се провеждат клинични проучвания в областта на онкологичните заболявания със следните
локализации: - млечна жлеза, простата, дебело черво, бял дроб, бъбрек и др.
СБАЛОЗ ЕООД, гр. София има сключен договор със Здравноосигурителна компания „НАДЕЖДА” АД –
гр. София за извършване на здравни услуги за диагностика и лечение в извънболнични условия на
всички доброволно осигурени лица от ЗОК „НАДЕЖДА” АД.

