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1. Увод: 

За шеста поредна година Медицински комплекс „Д-р Щерев” предоставя публична 
информация за своята дейност през изминалата година. Настоящият отчет е израз на 
разбирането на нашия екип, че всяко едно лечебно заведение трябва да работи в условията на 
открит диалог и представяне на данни за своите научни постижения, успехи от медицинската 
дейност, проведени социални инициативи и постигнати финансови резултати пред своите 
минали, настоящи и бъдещи пациенти. Само така може да се гарантира постигането на 
равнопоставеност и открита конкуренция, за да могат пациентите да направят своя 
информиран избор за място на своето лечение. 
 
Следващите страници съдържат подробен отчет за дейността за 2013 г. на Медицински 
комплекс „Д-р Щерев”, включващ Специализирана акушер-гинекологична болница за активно 
лечение (САГБАЛ) „Д-р Щерев” и Медицински център „Репродуктивно здраве” (МЦРЗ). 
Документът представя накратко структурата, историята и постиженията на горепосочените 
лечебни заведения и съдържа подробни данни за медицинските, научните, учебните и 
социалните дейности през изминалата 2013 година.  
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2. Медицински комплекс „Д-р Щерев” 
2.1. Сграден фонд и фирмена структура: 

Групата лечебни заведения под егидата на доц. д-р Атанас Щерев води началото си от 
образуването на Акционерно дружество „АГКДР Щерев” от 07 юни 1999 г. Първата копка и 
началото на строителството на първата болнична сграда се поставя през месец март 2000 г., а 
четири години по-късно, на 08 януари 2004 г., е приключен първият етап на нейното 
завършване, когато стартира и дейността на АГ болница „Д-р Щерев”. Приключването на 
строителството и откриването на родилно отделение става на 09 декември 2006 г. През 
ноември 2010 г. стартира изграждането на нова втора модерна болнична сграда, която да 
поеме разширяването на дейността на съществуващите лечебни заведения от медицинския 
комплекс „Д-р Щерев”. В началото на 2012 г. е завършен „грубият строеж” на новостроящата се 
болнична сграда, а на 26 октомври е подписан АКТ 16 и сградата получава разрешение за 
ползване от ДНСК. През декември новопостроената сграда участва в конкурса „Сграда на 
годината” за 2012 г. На 21 януари 2013 г., когато се отбелязва Бабинден и Деня на родилната 
помощ, се провежда официалното откриване на новата болнична сграда на разширения 
Медицински комплекс „Д-р Щерев”.  

 
В рамките на групата от лечебни заведения има разкрити няколко търговски дружества: 

Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Д-р Щерев” (САГБАЛ "Д-
р Щерев" ЕООД), Медицински център „Репродуктивно здраве” (МЦ „Репродуктивно 
здраве”ООД), аптека („РепроАсист” ООД), неправителствена организация в обществена полза 
„Институт по репродуктивно здраве”(ИРЗ). През 2010 г. е създадено акционерното дружество 
„Д-р Щерев” АД с цел изграждане и оборудване на новата болнична сграда, а през 2011 г. 
врати открива Медицински център „Репродуктивно здраве Д-р Щерев – Русе” ООД.  

 

 
 
 

 
СССАААГГГБББАААЛЛЛ    

„„„ДДД---РРР    ЩЩЩЕЕЕРРРЕЕЕВВВ”””    ЕЕЕООООООДДД   

МММЦЦЦ    
„„„РРРЕЕЕПППРРРОООДДДУУУКККТТТИИИВВВНННООО    

ЗЗЗДДДРРРАААВВВЕЕЕ”””    ООООООДДД   

 
„„„АААГГГКККДДДРРР    ЩЩЩЕЕЕРРРЕЕЕВВВ”””    АААДДД   

 
„„„ДДД---РРР    ЩЩЩЕЕЕРРРЕЕЕВВВ”””    АААДДД   

МММЦЦЦ    
„„„РРРЕЕЕПППРРРОООДДДУУУКККТТТИИИВВВНННООО    

ЗЗЗДДДРРРАААВВВЕЕЕ    ДДД ---РРР    ЩЩЩЕЕЕРРРЕЕЕВВВ    ---    
РРРУУУСССЕЕЕ”””    ООООООДДД    

 
АААПППТТТЕЕЕКККААА    

(((РРР еее ппп рррооо ААА ссс иии ссс ттт    ООО ООО ДДД )))    

ИИИнннссстттииитттуууттт    пппооо    
рррееепппрррооодддуууккктттииивввнннооо    

ззздддрррааавввеее    
(((ИИИРРРЗЗЗ)))    
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2.2. Информация за контакт: 
Адрес:

ж.к. "Разсадника" 
ул. "Христо Благоев" №25-31 

 
гр. София 1330 

 
Интернет страница: 

 
 
 
 

 
Телефони, факс и e-mail: 

 

Тел: 02 920 09 01 
 

Моб: 088 725 12 98 
 

Моб:087 912 18 79 
 Факс: 02 920 18 27 

 
 contact@shterevhospital.com 

info@shterevhospital.com 
 
 

 
  
Автобусни линии 
 
 

№: 11, 60, 72, 77, 83 

Трамвайни линии 
 
 

№: 8, 10, 11, 19, 22 

Метростанция: 
 

 

"Вардар" 

Маршрутни таксита 
 

№: 1, 4, 6, 15, 29, 32, 35 

От Централна гара - Автобуси № 60 и 77 
От Централни софийски хали - Трамвай № 22 
От НДК - Автобус № 72 
 

  
 
 
 

Интернет канали за комуникация (моля, кликнете на съответния бутон): 

        
 

mailto:contact@shterevhospital.com�
mailto:info@shterevhospital.com�
https://www.facebook.com/shterevhospital�
http://www.ivf-bg.com/blog/�
http://forum.ivf-bg.com/�
http://www.bg-mamma.com/index.php?board=103.0�
http://maps.google.com/maps?q=%D0%A1%D0%90%D0%93%D0%91%D0%90%D0%9B+%D0%94-%D1%80+%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,+%D1%83%D0%BB.+%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2,+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F,+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&hl=bg&ie=UTF8&ll=42.700131,23.287604&spn=0.006986,0.013711&sll=42.700305,23.287132&sspn=0.006986,0.013711&z=16�
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2.3. Общо представяне, история и успехи: 
 

Медицински комплекс „Д-р Щерев” предлага цялостни медицински грижи за женско и 
семейно здраве. В лечебното заведение ще откриете квалифицирани специалисти, модерно 
оборудване, комфортна среда и персонализирана медицинска грижа по линията „семейно 
планиране – женско и мъжко репродуктивно здраве – зачеване – проследяване на бременност 
– раждане – следродилна рехабилитация – педиатрично проследяване – специализирани 
медицински прегледи за цялото семейство.” В своята болнична част Медицински комплекс „Д-
р Щерев” разполага с отделения по акушерство, по оперативна гинекология с фокус към 
ендоскопската хирургия и по асистирана репродукция (ин витро/ICSI, вътрематочна 
инсеминация). С над 25 години успехи в асистираната репродукция екипът на Медицински 
комплекс „Д-р Щерев” е помогнал на хиляди български жени и двойки да изпитат най-
голямата радост – звънкия смях на бебе у дома. Комплексът разполага с разширен 
амбулаторен диагностично-консултативен блок със специализирани кабинети по акушерство и 
гинекология, репродуктивна медицина,  фетална медицина, педиатрия, ендокринология, 
урология-андрология, превантивна медицина и гинекологична онкопрофилактика, мамология, 
УНГ, неврология, физиотерапия и рехабилитация, логопедия и др. Специално внимание е 
отделено и на развитието на регенеративната медицина – в комплекса са обособени 
високотехнологични специализирани крио помещения и лаборатории за научни проучвания и 
практическо приложение на стволови клетки. 
 
Стремежът на екипа е да осигурим професионално и коректно отношение, грижовна и 
комфортна атмосфера, където всеки пациент да получи персонализирана здравна помощ. 
Повече информация за различните сфери на предлаганите грижи в Медицински комплекс „Д-р 
Щерев” можете да прочете по-долу: 
 
Репродуктивна медицина и асистирани репродуктивни технологии (АРТ) при лечение на 
безплодие 
 

Консултациите при проблемно забременяване, лечението на 
безплодие и приложението на асистирани репродуктивни 
технологии е едно от направленията, които продължават да се 
развиват интензивно в Медицински комплекс „Д-р Щерев”. В 
сектора по репродуктивна медицина към лечебното заведение се 
предлагат високоспециализирани прегледи, консултаци и 
изследвания при различни случаи на проблеми при зачеването, 

профилактика на репродуктивното здраве и лечение на стерилитет. 
 
Още преди създаването на болницата, доц. Атанас Щерев, с част от сегашния екип, полага 
основите по прилагането на съвременните методи за лечение на безплодието в България. С 
над 25 годишен опит в асистираната репродукция на своите специалисти, Болница "Д-р Щерев" 
е пионер в прилагането на АРТ в България. Благодарение на нововъведенията, през 
последното десетилетие „Д-р Щерев” повишава в пъти успеваемостта при диагнози като 
намален яйчников резерв, повтарящи се имплантационни неуспехи, т.нар. мъжки фактор и др. 
Чрез своите висококвалифицирани лекари и ембриолози, модерна база и високотехнологично 
оборудване съобразно най-високите международни стандарти на пациентите се предлагат 
широк спектър от съвременни асистирани репродуктивни технологии и методи като: 

• Вътрематочна инсеминация 
• IVF (ин витро оплождане) 

http://shterevhospital.com/invitro/%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%8a%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/�
http://shterevhospital.com/invitro/%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/%d0%b8%d0%bd-%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5/�
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• ICSI (ИКСИ оплождане) 
• PESA / TESE 
• PBMC 
• FISH 
• Предимплантационна генетична диагностика (PGD/PGS) 
• Асистиран хетчинг с лазер (AH) 
• Отстраняване на ДНК фрагментирани сперматозоиди (MACS) 
• Ко-култивиране на ембриони с ендометриални клетки 
• IMSI (селектиране на морфологично и органелно ниво на сперматозоиди и 

инжектирането им в яйцеклетките) 
• Spindle view и оценка на обвивката на яйцеклетката (zona pellucida) 
• ERA - анализ на "имплантационен прозорец" и извършване на персонализиран 

ембриотрансфер 
• Замразяване и криопрезервация на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони; и т.н. 

При разрешаване на сложни казуси екипът на Болница "Д-р Щерев" провежда консултации със 
световно признати учени-партньори от водещи клиники по репродуктивно здраве във 
Великобритания, Белгия, Италия, Холандия, Израел, Гърция и Турция. 
Повече информация за сектор "Асистирана репродукция" в Медицински комплекс "Д-р Щерев" 
можете да прочетете от тук. 
 
 

В областта на гинекологията в медицински комплекс "Д-р Щерев" се предлагат 
специализирани и профилактични гинекологични прегледи за жени от всички възрасти. С 
модерна техника и методи за диагностициране се извършват съвременни гинекологични 
прегледи, изследвания и манипулации. В сектора за превантивна медицина се предлагат 
медицински грижи за профилактика на рак на маточната шийка, рак на гърдата и цялостна 
онкогинекология. Много често жената започва да обръща внимание на превенцията и 
профилактиката на своето гинекологично здраве едва когато са налице първите симптоми на 
здравословен проблем. Редовните профилактични гинекологични прегледи са основен фактор 
за ранното откриване на заболяване и увеличаване на възможностите за успешно лечение. На 
практика навременната профилактика спасява живот – въз основа на тази философия се 
развива сектора по гинекологична превантивна медицина в Медицински комплекс „Д-р 
Щерев”. За да окуражи дамите към малки стъпки в посока на здрав и щастлив живот, 
специализираните кабинети по онкогинекологична профилактика и по мамология в комплекса 
предлагат профилактични програми с насоченост към превенция на женското здраве. Сред тях 
внимание заслужават специално разработените преференциални пакети за годишна 
профилактика на гинекологични заболявания и за скрининг, фокусиран към борбата с рака на 
шийката на матката. Към момента сектора по превантивна медицина към комплекса разполага 
със специализиран кабинет, оборудван с последно поколение стереоколпоскопски апарат с 
видеокамера с HD резолюция и висок клас система за ултразвукова диагностика, както и с 
мамологични кабинети за рентгенова и ултразвукова мамография. Допълнително на 
територията на комплекса е изградена собствена хисто-патологична лаборатория за 
изследване на хистологични и цитологични материали. Секторът е оборудван със 
специализиран процесор Thin Prep, чрез който се прилага най-новият метод за извършване на 
цитонамазки чрез течно базирана технология. 

Женско здраве, превантивна медицина и гинекологична онкопрофилактика: 

 
 
 

http://shterevhospital.com/invitro/%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/icsi-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5/�
http://shterevhospital.com/invitro/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be/�
http://shterevhospital.com/invitro/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d1%85%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80/�
http://shterevhospital.com/invitro/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d0%ba-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%bf/�
http://shterevhospital.com/invitro/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80/�
http://shterevhospital.com/invitro/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/imsi-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0/�
http://shterevhospital.com/invitro/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/imsi-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0/�
http://shterevhospital.com/invitro/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/spindle-view-%d0%b8-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%8f%d0%b9%d1%86%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0/�
http://shterevhospital.com/invitro/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/era/�
http://shterevhospital.com/invitro/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/era/�
http://shterevhospital.com/invitro/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/�
http://shterevhospital.com/invitro�
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Оперативна гинекология: 

Професионалният лекарски екип на Болница "Д-р Щерев" 
осъществява също така и гинекологични операции. В болницата се 
извършват, както малки оперативни интервенции (дилатация на 
цервикален канал, полипектомия, кюретаж, изкуствено прекъсване 
на бременност до 12 г.с., пункция на киста с аблация) така и 
лапарокистектомия, лапаромиомектомия, пластика на маточни 
тръби, серклаж на маточна шийка, конизация на маточна шийка, 

електрокоагулация на маточна шийка, хистеректомия и др. Специален фокус е насочен към 
развитието на ендоскопската хирургия с оборудването на най-съвременна апаратура за 
извършването на хистероскопия (диагностична и оперативна) и лапароскопия (диагностична и 
оперативна). 
Не е забравен и след-оперативния престой на пациентите, като важна част от възстановителния 
процес. Пациентите се настаняват в комфортно обзаведени стаи 
с едно и с две легла в стая, със собствен санитарен възел и баня. 
 Повече информация за сектора ни по Превантивна медицина и 
гинекологична онкопрофилактика можете да прочетете от тук и 
сектор "Оперативна гинекология" в Медицински комплекс "Д-р 
Щерев" можете да прочетете от тук. 
 
 

В областта на акушерството в Медицински комплекс "Д-р Щерев" 
се предлага висококачественa лекарска и акушерска грижа за 
проследяване на целия период на бременността и за извършване 
на раждане по нормален и по оперативен път. 

Акушерство (проследяване на бременност и раждане) 

Специално внимание е насочено към развитието на сектор по 
пренатална и фетална медицина. В него се прилагат 
възможностите на съвременната медицина за качествен 

пренатален скрининг и специализирани фетални (на плода) изследвания. В сектора се 
извършва собствен биохимичен скрининг, който включва ултразвуков преглед заедно с кръвна 
биохимична проба за установяване на риск за хромозомни аномалии (синдром на Даун, 
тризомия 21, Патау и др.) В рамките на 24 часа на пациентката се извършва 
високоспециализирано ултразвуково изследване и тя получава резултати от кръвната 
биохимична проба за комбиниран риск, които се консултират лично от специалист по фетална 
медицина. В сектора по пренатална медицина на болницата се прилага и биохимичен скрининг 
при близнаци – до момента такова изследване не се предлага в нито едно друго лечебно 
заведение в България. Допълнително се извършват високоспециализирани ултразвукови 
изследвания за фетална морфология 3D/4D, фетална 
ехокардиография (изследване на сърцето на плода) и други. При 
високо-рискови пациентки за раждане на дете с аномалии се 
извършват както инвазивни изследвания като хорионбиопсия и 
амниоцентеза, така и модерни неинвазивни тестове за 
изследване на фетална ДНК. Всяка бременна жена се подлага и 
на високоспециализирана гинекологична и ултразвукова 
диагностика на маточна шийка за скриниране и превенция на бременността. Чрез нея има 
възможност за ранно сигнализиране при опасност от преждевременно раждане, прееклампсия 
и други рискове за загуба на плода. 

http://shterevhospital.com/surgery�
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Вярваме, че раждането на всяко дете е специален момент и заслужава специална грижа и 
отношение. В родилното ни отделение. Вече повече от 7 години, 
родилното ни отделение предлага уютна и комфортна обстановка 
за бъдещите родители и техните новородени, персонална грижа и 
внимание към всяка родилка. 
Повече информация за проследяването на бременност и всичко за 
раждането в Медицински комплекс "Д-р Щерев" можете да 
научите от тук. 
 
 
 

 
Стволови клетки и регенеративна медицина: 

В болницата са обособени специализирани крио помещения и 
иновативни лаборатории за съхранение и приложение на 
стволови клетки, които нямат аналог на територията на България. 
В тях функционира водещата българска тъканна банка "Булген", 
чиито специалисти се грижат за професионалнато пробовземане, 
изолиране и съхранение на стволови клетки. Допълнително 
екипите на Болница "Д-р Щерев" и ТБ "Булген" развиват научна 
програма и внедряват "методики на бъдещето". Активната експериментална работа и 
дългогодишния опит на членове на двата екипа в това число и проф. Станимир Кюркчиев, един 
от водещите български учени в тази област, позволява проучване на възможностите за 
приложение на стволовите клетки и разработване методики за внедряването им в клиничната 
практика. 
 

 
Специализирани кабинети: 

Вниманието и грижата, предлагана в Медицински комплекс „Д-р 
Щерев, продължава и след раждането. Към комплекса е разкрит 
специализиран педиатричен кабинет. В него се извършват: 

◦проследяване на развитието, профилактични 
прегледи и специализирани консултации на 
новородени и бебета от 0 до 12 месеца, на 
подрастващи от 1 до 3 години и на деца от 3 до 13 
години, на юноши и девойки до 18 годишна възраст. 
◦квалифицирано педиатрично проследяване и консултации на недоносените деца 
след раждането; 
◦превенция на здравето на децата, овладяване на остри вирусни и бактериални 
инфекции, алергични ринити, храносмилателни разстройства, бебешки колики, 
анемии и други най-чести заболявания в детска възраст. Осъществява се 
комплексна грижа за здравето на децата, включително и провеждането на детска 
консултация. 

 
Към Медицински комплекс „Д-р Щерев” функционира 
специализиран сектор по физиотерапия и рехабилитация. В 
изключително уютна среда чрез съчетание на добри 
професионалисти, разполагащи с модерна апаратура,  всеки 

http://shterevhospital.com/pregnancy�
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пациент на комплекса може да се възползва от възможностите на физикалнатата терапия и 
рехабилитация за повлияване на широк кръг от оплаквания в областта на акушерството, 
гинекологията и репродуктивната медицина. Специален интерес предизвиква грижата за 
майките – за тях в сектора по физиотерапия и рехабилитация са разработени единствени по 
рода си в България абонаментни пакети за следродилно възстановяване и възвръщане на 
добрата форма. Те включват процедури по кавитация, Велашейп, радиочестотен лифтинг, 
лечебна гимнастика, мануален масаж и други. Чрез тях родилите жени бързо и лесно могат да 
възстановят своята добра фигура отпреди раждането. Крайният ефект за родилите жени е не 
само преминаване през един възстановителен процес, но и постигане на цялостна добра 
физическа и психическа кондиция. А основният фактор, за да може едно бебе и дете да е 
щастливо, е то да има щастлива и спокойна майка. 
 
 
Медицинският комплекс включва доболнична част с разширена диагностично-консултативна 
дейност със специализирани амбулаторни кабинети, които предлагат грижи за здравето на 
цялото семейство. Освен в областта на акушерството и гинекологията, репродуктвната 
медицина,  и в различни медицински специалности като: 

• Андрология-урология 
• Мамология (ехомамография и рентгенова мамография) 
• УНГ 
• Неврология 
• Хирургия 
• Психология 
• Логопедия 

За информация за различните специализирани кабинети в медицински комплекс "Д-р Щерев" 
можете да посетите следния линк „Специализирани кабинети – прегледи и консултации”  
 
 
 

Към комплекса функционира и клинична лаборатория, предлагаща 
удобство за извършване на широк спектър от изследвания "под 
един покрив." Повече информация за извършваните лабораторни 
изследвания и тестове можете да видите 

Клинична лаборатория: 

от тук 
 
 
 

Аптека: 
В медицински комплекс „Д-р Щерев” за удобството на 
пациентите функционира и аптека. В атмосфера на приветлив 
дизайн и прекрасно обслужване ще откриете голямо 
разнообразие от медикаменти с рецепта и без лекарско 
предписание, хранителни добавки и витамини за бременни, 
бебешки аксесоари и специализирана козметика за новородени, 
разнообразни хигиенни и козметични продукти. 
 
 
Инициативи за пациентите: 

http://shterevhospital.com/consultations/�
http://shterevhospital.com/consultations/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8/klinichna-laboratoria/�
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Медицински комплекс "Д-р Щерев" организира разнообразни 
инициативи като училище за бъдещи родители, инициатива "Какво 
ми предстои" за пациенти, на които предстои първа ин витро 
процедура, Дни на отворените врати в родилното отделение, Дни 
на отворените врати за ин витро и др. Целта на тези 
информационни инициативи е да предоставят на пациентите 
разнообразни и полезни данни за предстоящите им медицински 
процедури, за да могат те да преминат през тях спокойни и 

информирани за всяка стъпка от тяхното раждане или лечение.  
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2.4. Екип и персонал: 
Към 31 декември 2013 г. в болницата работят на трудов и граждански договор  следните 
специалисти и помощен персонал.  

Юридическо лице 
Трудов 

договор Граждански договор ОБЩО 

САГБАЛ "Д-р Щерев" ЕООД 108 18 126 

МЦ "Репродуктивно здраве" ООД 45 14 59 

„Репроасист” ООД 3 0 3 

АГКДР "Щерев" АД 6 2 8 

„Д-р Щерев” АД 2 0 2 

Сдружение „ИРЗ” 1 0 1 

ОБЩО 165 34 199 

 

Обобщена справка персонал (трудов и граждански договор) към 31 декември 2013 г.: 

Длъжност Брой 
Лекари 48 
* Акушер-гинеколози на трудов договор 13 
* Акушер-гинеколози на граждански договор 5 
* Лекари, без специалност 2 
* Лекар, специализант по акушерство и гинекология 1 
* Лекари, анестезиолози на основен трудов договор 3 
* Лекар, анестезиолог на граждански договор 1 
* Лекар, консултант по репродуктивна имунология 1 
* Кардиолог на основен трудов договор 1 
* Кардиолог на граждански договор 1 
* Детски кардиолог (фетална ехокардиография) на граждански договор 1 
* Неонатолог на основен трудов договор 1 
* Патологанатом на основен трудов договор 1 
* Мамолог на граждански договор 1 
* Генетик на граждански договор 1 
* Андролог/Уролог   2 
* Хирург на граждански договор 2 
* Лекар, специалист детски болести 3 
* Лекар, специалист нервни болести 2 
* Лекар, специалист психиатрия 1 
* Лекар, специалист кожни и венерически болести 2 
* Лекар, специалист УНГ 1 
* Лекар, специалист ендокринология и болести на обмяната 1 
* Лекар, специалист образна диагностика 1 
Ембриолози/Биолози 12 
Главна акушерка САГБАЛ „Д-р Щерев” 1 
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Главна акушерка МЦ „Репродуктивно здраве” 1 
Акушерки  35 
Акушерка, ръководител на училище за родители 1 
Санитари 17 
Здравен инспектор 1 
Рентгенов лаборант 1 
Медицински лаборанти патологоанатомична лаборатория 3 
Психолог 2 
Логопед 1 
Болнична стерилизация 1 
Болнично хранене 2 
Административен персонал 44 
Главен медицински секретар 1 
Медицински секретари 15 
Медицински секретар, АГ отделение 1 
Технически секретари и сътрудници 3 
Координатор Фонд – АРТ 1 
Административен координатор 1 
Оперативен счетоводител 5 
Специалист, финансово-ресурсна дейност 1 
Човешки ресурси 3 
Мениджър, маркетинг 1 
Специалист, маркетинг и реклама/Главен секретар ИРЗ 1 
Координатор, европейски програми и проекти 1 
Статистик, медицинска статистика 1 
Библиотекар 1 
Системен администратор 2 
Информационен отдел – специалист кодировчик 3 
Консултант статистическа обработка на информацията 1 
Юрисконсулт 2 
Ръководен персонал 5 
Управител, лечебно заведение 1 
Изпълнителен директор  1 
Гл.счетоводител 1 
Специалист, сигурност 1 
Ръководител, аптека 1 
Помощен персонал 15 
Техник, медицински газове 1 
Специалист, подръжка 2 
Шофьори 6 
Домакин 1 
Машинен оператор 1 
Озеленител 1 
Общ работник 1 
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Енергетик – ел.поддръжка 1 
Поддръжка отоплителна и климатична система 1 
Друг персонал 1 
Магистър-фармацевт 1 
ОБЩО 191 

* Забележка: броят персонал е на база физически лица, а не сбор от заеманите длъжности 
в отделните дружества. 

 
 
3. Статистика за извършените медицински дейности през 2013 г.: 
 
3.1. Обобщени данни извършени дейности по асистирана репродукция през 2013 г.: 
 
- Брой стартирани цикли и извършени IVF/ICSI процедури: 

  FFrreesshh  ццииккллии  FFRREETT  
((ррааззммрраазз

ееннии  
ццииккллии  

DD--RR    
  

((ддоонноорр
ссккии  

ццииккллии))    IIVVFF  IICCSSII  IIVVFF--IICCSSII  

ББеезз  
ооппллоожж
ддааннее  ооббщщоо  

Стартирани 
стимулационни/лимитирани/
спонтанни цикли 

неприло
жим 

неприло
жим 

неприло
жим 

неприл
ожим 1102 

75 45 

Пункции на фоликули 254 455 178 87 974 
неприло

жим 43 
ЕТ 214 388 170 0 772 75 40 

% брем./ЕТ 72 130 65 
неприл
ожим 267 32 17 

 
ССттииммууллииррааннии//ллииммииттииррааннии//ссппооннттааннннии  ццииккллии  

    ЦЦииккллии  ППууннккццииии  ЕЕТТ  
Стимулиран 869 508 720 
Лимитиран 121 102 45 
Спонтанен 112 64 7 

 
- Резултати от извършените IVF/ICSI процедури по възрастови групи: 

По възрастови група 

Възраст  Пункции ЕТ Клинични 
бременности 

% клинични 
бременности/ЕТ 

≤ 30 208 174 66 37.9% 
31-34 205 166 76 45.8% 
35-39 341 275 97 35.3% 
≥ 40 220 157 28 17.8% 

 
- Резултати от извършените IVF/ICSI процедури по възрастови групи и АРТ техника: 

IVF 

Възраст  Пункции ЕТ Клинични 
бременности 

% клинични 
бременности/ЕТ 

≤ 30 57 51 22 43.1% 
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31-34 46 39 19 48.7% 
35-39 84 71 26 36.6% 
≥ 40 67 53 5 9.4% 

 
ICSI 

Възраст  Пункции ЕТ Клинични 
бременности 

% клинични 
бременности/ЕТ 

≤ 30 90 83 32 38.6% 
31-34 98 86 37 43.0% 
35-39 169 149 48 32.2% 
≥ 40 119 86 17 19.8% 

 
IVF+ICSI 

Възраст  Пункции ЕТ Клинични 
бременности 

% клинични 
бременности/ЕТ 

≤ 30 41 40 12 30.0% 
31-34 41 41 20 48.8% 
35-39 58 55 23 41.8% 
≥ 40 18 18 6 33.3% 

 
FRET (размразени трансфери) 

Възраст  Процедури ЕТ Клинични 
бременности 

% клинични 
бременности/ЕТ 

≤ 30 26 26 10 38.5% 
31-34 22 22 12 54.5% 
35-39 14 14 7 50.0% 
≥ 40 13 13 3 23.1% 

 
D-R процедури (донорски процедури) 

Възраст  Процедури ЕТ Клинични 
бременности 

% клинични 
бременности/ЕТ 

≤ 30 3 3 1 33.3% 
31-34 5 5 3 60.0% 
35-39 7 7 3 42.9% 
≥ 40 32 27 10 37.0% 

 
 
- Процедури по вътрематочна инсеминация(IUI): 
 Съпружески (IUI) Жени под 40 г. Жени над 40 год. Общо 
Брой цикли 430 49 479 
Бременности 34 0 34 
% бременни 7.9% 0.0% 7.1% 

 
 Донорски (IUI) Жени под 40 г. Жени над 40 год. Общо 
Брой цикли 89 42 131 
Бременности 20 4 24 



17 
 

% бременни 22.5% 9.5% 18.3% 
 

3.2 Обобщени данни за извършените акушеро-гинекологични дейности и други 
медицински дейности през 2013: 
- Гинекологично отделение - оперативни дейности и гинекологични манипулации: 

Ендоскопски операции Брой 
Лапароскопски операции (общо) 96 
Оперативна лапароскопия 78 
Диагностичка лапароскопия 18 
Хистероскопски операции (общо) 132 
Оперативна хистероскопия 103 
Диагностичка хистероскопия 29 
Общо ендоскопски операции 228 

 
Други операции и манипулации Брой операции 

Малки гинекологични операции и манипулации 
(Abrasio, Punctio kystae, PF, ХСГ и др.) 

1393 

PESA/TESE 33 
Отворени коремни операции 10 
 

- Амбулаторни дейности: 
Тип преглед Брой прегледи 

Ехографски прегледи 23 519 
Профилактични прегледи 2 843 
Урологични(андрологични) прегледи  1185 
Прегледи за проследяване на бременност (женска 
консултация) 

5153 

 
- Родилно отделение: 

Общ брой раждания 434 

Нормално раждане 74 
Оперативно родоразрешение: 360 

- По собствено желание 130 

- По медицински индикации 230 

Общ брой родени бебета 467 

Средна възраст на родилите жени 31,53 г. 

% на родилите над 35 г. 27% 

% родили след АРТ 28% 

% многоплодни раждания 8% 
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- Лабораторни дейности: 

Вид изследване (брой изследвания) Брой 
Хормонални изследвания 29845 
Хематология 624 
Биохимия 4983 
Електролити 35 
Кръвосъсирване и коагулация 2350 
Урина 2568 
Имунология 87 
Серология 14232 
Имунохематология 45 
Туморни маркери 60 
Микробиология 4655 
Спермограми 2230 
Други 1321 
ОБЩО 63035 

 
-Други медицински дейности: 

Вид процедура/манипулация Брой 
Ембриоредукция 17 
Амниоцентеза 21 
Онкоцитонамазка 2263 
  

 
 
4. Учебна дейност в Медицински комплекс „Д-р Щерев” през 2013 г.: 
4.1.  CME (continuing medical education) и участия в конгреси на членове на екипа през 2013: 

Участия в конгреси на лекари акушер-гинеколози и ембриолози 
от МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д-р Щерев” през 2013 година 

 

№ Т е м а Период Място Представител от екипа 

1 VII Advanced Laparoscopic 
Workshop on Female Pelvic 
Surgicalл Anatomy on 
Unenbalmed Cadavers 

01-
02/03/2013 

Барселона Д-р Благовест Бечев 

2 14ти Национален конгрес 
на БАСРЗ 

07-
10/03/2013 

Боровец Ирена Антонова  
Любослава Вълкова, 

Десислава Дюлгерова 
Лъчезара Велева  
Ива Хаджийска 

д-р Таня Милачич 
доц. Атанас Щерев 

д-р Таня Тимева 
д-р М. Коновалова 

д-р М. Александров 
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д-р Г. Ганева 
д-р Ю. Бъчваров 
д-р Т. Арабаджи 

д-р Д. Савова 
д-р Цветан Николаев 

д-р Мариета Искилиева 
3 15th World Congress on 

Human Reproduction 
13-

16/03/2013 
Венеция Ива Хаджийска 

Ирена Антонова 
4 Controverises in 

Cryopreservation of stem 
cells 

21-
23/03/2013 

Берлин Десислава Дюлегрова 
Любослава Вълкова 

5 5th International IVI 
Congress 

04-
06/04/2013 

Севиля Д-р Петя Андреева 
Лъчезара Велева 

6 12th World Congress in Fetal 
Medicine 2013 

23-
27/06/2013 

Марбея Д-р Петя Чавеева 

7 29th Annual Meeting - 
ESHRE 2013 

07-
10/07/2013 

Лондон Д-р Таня Милачич 
Боряна Бандрева 

Д-р Мариян Александров 
Д-р Мария Юнакова 

Д-р Гинка Ганева 
Д-р Таня Тимева 

Доц. Атанас Щерев 
Лъчезара Велева 

8 Application and challenges 
of emerging technologies in 
preimplantation and 
prenatal diagnosis 

12-
13/09/2013 

Прага Д-р Таня Милачич 

9 10th Congress of the 
European Society of 
Gynecology 

18-
21/09/2013 

Брюксел Ивайло Цанов 
Петър Гравилов 
д-р Таня Тимева 

10 22nd Annual congress of 
ESGE 

16-
19/10/2013 

Берлин Д-р Надя Магунска  
д-р Благовест Бечев 

11 18th World Congress on 
Controversies in Obstetrics, 
Gynaecology & Infertility 
(COGI) 

24-
27/10/2013 

Виена Д-р Петя Андреева  
д-р Даниела Савова 

12 OVARIAN CLUB III - The 
inverse pyramid: regulating 
follicle number and oocyte 
quality 

14-
17/11/2013 

Париж Д-р Петя Андреева 
Ирена Антонова 

13 From early implantation to 
later in life 

28-
29/11/2013 

Брюксел Проф. Станимир Кюркчиев 
д-р Иван Бочев 

14 Premature ovarian 
insufficiency 

6-7/12/2013 Утрехт Д-р Мария Юнакова 

15 Advances in Fetal Medicine 14-
15/12/2013 

Лондон Д-р Петя Чавеева 

 

Участия в конгреси на представители на административно-стопанския блок 
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от МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д-р Щерев” през 2013 година 
 

№ Т е м а Период Място Специалист 

1 The Global Healthcare 
Management Forum 

11/03/2013 Загреб Никола Милачич, 
управител; 

Иван Тодоров, 
маркетинг мениджър 

 

 

 

4.2. Успехи на болницата и на екипа - отличия и удостоявания, сертификати и 
акредитации: 

Септември, 2013 г. 

През септември 2013 г. болницата получи официална акредитационна оценка и стана първото 
частно лечебно заведение в Европа и единствената българска болница, акредитирана от най-
голямата и престижна специализирана европейска организация EBCOG (Европейски борд към 
колежа по акушерство и гинекология). Болница „Д-р Щерев” получи отлична оценка за 
максимално допустимия срок от 4 години с право да обучава специализанти по акушерство и 
гинекология от цяла Европа. Високата оценка и сертифициране от EBCOG е задължителна 
стъпка в процеса към получаване от акредитация от страна на ESHRE (Европейската асоциация 
по асистирана репродукция и човешка ембриология) за репродуктивна медицина. Целта на 
акредитацията от EBCOG е да се подобри и гарантира високо качество на специализираното 
обучение по акушерство и гинекология в Европа и то да се хармонизира със страните от 
Европейския съюз. След едногодишна подготовка на екипа на 19 юли 2013 г. Болница „Д-р 
Щерев” бе посетена от акредитационната комисия от EBCOG. Обстойно бяха разисквани всички 
аспекти на процеса на обучение, условията, оборудването, инфраструктурата и материалната 
база, организация на работа и обучение в болницата, както и научноизследователската 
дейност на екипа. След положителен доклад на акредитационната комисия и проведена среща 
в края на август на управителния съвет на EBCOG за разглеждане на кандидатурата е взето 
решение Болница „Д-р Щерев” да получи отлична оценка и да бъде успешно акредитирана. 
 

 

4.3. Обучение и образователни инициативи, насочени към пациентите. 

- Ин Витро Ден на отворените врати – инициативата е отворена за всички, които желаят да 
получат основна информация за асистираните репродуктивни технологии - Ин витро/ICSI. В 
рамките на два часа екип от болницата представя информация за подготвителните прегледи и 
изследвания, стъпките, през които преминава една процедура и техниките, прилагани 
допълнително към процедурите с цел повишаване на тяхната ефективност - ко-култивиране на 
ембриони с ендометриални клетки, локална лезия на ендометриума (LEI), асистиран хетчинг с 
лазер (AH), отстраняване на ДНК фрагментирани сперматозоиди (MACS), анализ на делително 
вретено при яйцеклетка (Spindle View), морфологично селектиране на сперматозоиди (IMSI). 
Представя се допълнителна финансова информация относно възможните начини на 
финансиране на ин витро/ICSI процедура - частен прием, Център "Фонд за асистирана 
репродукция", общински фондове, кредит "Искам бебе".  Предоставя се възможност на 
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посетителите да направят виртуална разходка в Ин витро сектора и IVF лабораториите на 
Медицински комплекс "Д-р Щерев". По време на срещата и след нея всички посетители имат 
възможност да зададат техните въпроси на присъстващите лекар акушер-гинеколог, ембриолог 
и персонален координатор. 
 
- Училище за бъдещи родители „Ние създаваме радост”: 
Курсът на училище за бъдещи родители „Ние създаваме радост” на Медицински комплекс „Д-р 
Щерев” се провежда всеки месец и се състои от три свързани лекции(модула) – Бременност, 
Раждане и Първи грижи за бебето. Всяка лекция е с продължителност 2 часа. Лекции са 
провеждат в три различни съботи/недели на месеца. Целта на училището е да подготви и 
помогне на бъдещите родилки да преминат през всички етапи на бременността, раждането и 
началните месеци на развитие на тяхното бебе по-информирани, по-сигурни и по-спокойни. 
 
Първи модул „Бременност” обхваща: Промени в организма; Препоръчително хранене; 
Хигиенен и физически режим; Проследяване на бременността (фетална биометрия, доплер, 
запис на сърдечни тонове на бебето, лабораторни изследвания);Специални тестове 
(биохимичен скрининг, амниоцентеза, Rh конфликт);Отпуск по майчинство (видове болнични и 
помощи при бременност и раждане);Емоционално състояние и поддържане на душевното 
благополучие на бременната жена; Стволовите клетки като надежда и перспективи за по-
сигурно бъдеще на детето. Водещ: акушерка от МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д-р Щерев”; гост-
лектор: акушер-гинеколог от МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д-р Щерев” 
 
Втори модул „Раждане и методи на обезболяване” включва: Предвестници на раждането и 
видове контракции; Кога да се тръгне към родилното отделение и какъв багаж да се подготви 
за престоя; Нормално (физиологично) раждане; Раждане с цезарово сечение (оперативно); 
Облекчаване на болката при раждане; Помощници в раждането (присъствие на бащата и 
естествени идеи); Възстановяване и режим след раждане; Водещ: акушерка от МЕДИЦИНСКИ 
КОМПЛЕКС „Д-р Щерев”; Гост – лектор анестезиолог или акушер-гинеколог от Медицински 
комплекс „Д-р Щерев” (Дискусия и отговори на въпроси).  
 
Трети модул „Първи грижи за бебето” включва Кърмене (подготовка за кърмене, положение 
на новороденото при кърмене, начини за установяване дали бебето получава достатъчно 
кърма, изцеждане и съхранение на кърма, проблеми при кърмене); Eжедневен тоалет на 
бебето (подготовка за къпане, къпане и подсушаване, грижа за пъпчето, поставяне и сваляне на 
пелени за еднократна употреба); Водещ: акушерка от МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д-р Щерев”; 
Гост - лектор неонатолог/педиатър от МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д-р Щерев”. 
 
Общо проведени месечни сесии на Училището през 2013: 12 сесии  
Общо преминали бременни през 2013: 172 бременни; 
Общо преминали души (бременни и техните партньори): 258 души. 
 
- Ден на отворените врати в педиатричен кабинет: 
Инициативата е предназначена за всички настоящи и бъдещи родители, които желаят да се 
запознаят със специалистите и условията в специализирания педиатричен кабинет в 
Медицински комплекс „Д-р Щерев”. По време на посещението родителите имат възможност: 

◦да разгледат заедно с тяхното дете приятелската и приказна атмосфера в кабинета; 
◦да се запознаят с лекар от екипа от педиатри; 
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◦да получат информация за предлаганите здравни грижи за детето и абонаментните 
педиатрични пакети; 
◦да се консултират с присъстващия специалист – педиатър по даден  въпрос или проблем; 

 
- Курсове за кърмене: 
През 2013 г. Медицински комплекс „Д-р Щерев” съвместно с Ла Лече Лига переодично 
организират лекции, свързани с различни аспекти на подготовката за кърмене и естественото 
хранене на бебетата.  
 
5. Научна дейност в Медицински комплекс „Д-р Щерев” през 2013 г.: 

5.1. Заседания на научни и медицински колегиуми;  

За периода Януари 2013год. - Декември 2013 год. в МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д-р Щерев” са 
проведени  37 научни колегиума в със следния състав : 
  
Проф. Ст. Кюркчиев, доц. А. Щерев, д-р Т. Тимева,  д-р М. Юнакова, д-р П. Андреева, Д-р 
Ц.Николаев,  д-р Д. Савова, д-р М. Александров, д-р Г.Ганева, д-р М. Коновалова, д-р Т. 
Арабаджи, д-р Н.Магунска, д-р Б. Бечев, д-р И. Димитров, д-р Р. Билчев, ембриолози д-р 
Т.Милачич, И. Антонова, Л. Петкова, , Б. Бандрева, д-р И. Бочев биолози: Лъчезара Велева, 
Иво Цанов, Петър Василев, Ива Колева,  Десислава Дюлгерова, комуникации и развитие: И. 
Тодоров, Й. Тодорова, Б. Цветкова 
 
Представени презентации, доклади и отчети: 
 

• Лекари и биолози на МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д-р Щерев” :  20 бр. 
• Гости и чужди лектори:  3 бр. 
• Фармацевтични фирми: 13 бр. 
• Фирми за медицинска апаратура: 2 бр. 
• Обсъдени Клинични случаи: 53бр. 

 
 

5.2.  Научни публикации на представителите на екипа на Медицински комлекс „Д-р 
Щерев” : 

- В международни издания: 

- Milachich, T., Timeva, T., C. Ekmekci, C. beyazyurek, H. Tac, A. Shterev, S. Kahraman (2013) 
Birth of a healthy infant after preimplantation genetic diagnosis by sequential blastomere 
and trophectoderm biopsy for β-thalassemia and HLA genotyping, European Journal of 
Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 169(2), p. 261-267  

 

- J. Harper, J. Geraedts, P. Borry, M. Cornel, W. Dondorp, L. Gianaroli, G. Harton, T. 
Milachich, H. Kääriäinen, I. Liebaers, M. Morris, J. Sequeiros, K. Sermon, F. Shenfield, H. 
Skirton, S. Soini, C. Spits, A. Veiga, J. Vermeesch, S. Viville, G. de Wert, M. Macek Jr, (2013) 
Current issues in medically assisted reproduction and genetics in Europe: research, clinical 
practice, ethics, legal issues and policy European Journal of Human Genetics, 21, S1–S21 
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- M. Agathokleous, P. Chaveeva, L. C. Y. Poon, P. Kosinski, K. H. Nicolaides (2013) Meta-
analysis of second-trimester markers for trisomy 21, Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 
41(3), p. 247-261 

 

- Chaveeva P., Kosinski P, Puglia D.a, Poon L.C.a,• Nicolaides K.H. (2013) Trichorionic and 
Dichorionic Triplet Pregnancies at 10-14 Weeks: Outcome after Embryo Reduction 
Compared to Expectant Management, Fetal Diagn Ther, 34(4), p. 199-205 

 

- Chaveeva, P., Agathokleous M., Poon L.C.Y., Markova D.,• Nicolaides K.H (2013) Second-
Trimester Screening for Trisomy-21 Using Prefrontal Space Ratio, Fetal Diagn Ther, 34(1), p. 
50-55 

 

- В български издания: 

- Искилиева, М. (2013) BMI няма предиктивна стойност за изхода от бременност след 
IVF/ICSI процедури, Репродуктивно здраве, бр. 20, с. 2-5 

 

- Андреева, П. (2013) Доплерова сонография при оценка на безплодието при жената, 
Репродуктивно здраве, бр. 20, с. 6-14 

 

5.3. Научни прояви, организирани или проведени с организационното участие на 
специалисти от екипа: 
 
- 7-ми Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие: 
Ултразвук в репродуктивната медицина, Ноември 2013, Място на провеждане: 
Медицински комплекс „Д-р Щерев”, София 
 
- 14-ти национален конгрес на БАСРЗ с международно участие, Март 2014 г., място на 
провеждане: хотел Самоков, Боровец; 
 
 
5.4. Презентации и публикации на представители на екипа в програмата или сборници от  
научни конгреси, симпозиуми и конференции през 2013: 
 
- В чужбина: 

- А. Щерев,. Фетална инвазивна диагностика и терапия: 3ти

 

 конгрес по акушерство и 
гинекология, Охрид, Македония 16-19 май 2013.  

- Bochev I., K. Belemezova, A. Shterev, S. Kyurkchiev, GnRH analogues Ganirelix and 
Troptorelin do not affect endometrial stromal cell decidualization  in vitro :ESHRE campus 
2013 “From early pregnancy to later in life.”, Brussels, Belgium, 25-29.11.2013.  
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- L. Veleva, I. Canov, T. Milachich, I. Bochev, L. Ostromska, A. Shterev, Effect of waist 
circumference and waist-hip ratio on sperm motility parameters. International IVI Congress, 
Seville, Spain, April 4-6, 2013, p.118. 

 

- L. Veleva, T. Milachich, I. Bochev, I. Antonova, A. Shterev,  Female age and number of 
retrieved oocytes in cases with oligoasthenozoospermia: ESHRE ,29th

 

  Annual Meeting, 
London, July 7-10 2013. 

- В България: 
- А. Щерев, Фетална инвазивна диагностика и терапия: 7ми Софийски симпозиум с 
международно участие „ Ултразвук в репродуктивната медицина”, София, 8-9 11.2013.  
 
- Тимева, Т. Ехографски находки при пациенти с повтарящи се имплантационни неуспехи, 
7ми Софийски симпозиум с международно участие „Ултразвук в репродуктивната 
медицина”, София, 8-9.11.2013 
 
- Чавеева, П. Фетална терапия: инвазивна диагностика и ендоскопия, Ехографски находки 
при пациенти с повтарящи се имплантационни неуспехи, 7ми Софийски симпозиум с 
международно участие „Ултразвук в репродуктивната медицина”, София, 8-9.11.2013 
 
- Д. Николова, Т. Милачич, И. Антонова, А.Щерев, Фрагментацията на ДНК при 
сперматозоиди сама по себе си не е водещ фактор за изхода от IVF: ХIV Национален 
конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 7-10 март 2013 
 
- И. Антонова, Т. Милачич, Л. Вълкова, А. Щерев, Кой е най-правилният избор при цикли с 
лошо качество на ембрионите? ХIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно 
здраве, Боровец, 7-10 март 2013 
 
- Л. Велева, Т. Милачич, И. Бочев, И. Антонова, А. Щерев, Прогностичен фактор ли е броя на 
аспирираните при фоликулярната пункция яйцеклетки  за изхода от АРТ в случай на 
Oligoasthenozoospermia?: ХIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, 
Боровец, 7-10 март 2013 
 

  



25 
 

6. Икономически показатели: 
6.1. Икономически показатели в сравнителен план (2013 – 2012): 
- Годишен ръст на приходите от продажби медицински услуги през 2013 спрямо 2012:  

САГБАЛ „Д-р Щерев” МЦ „Репродуктивно 
здраве” 

Общо 

- 6.74 % +36.10% +0.45% 

 
- Годишен ръст на разходите по икономически елементи през 2013 спрямо 2012: 

САГБАЛ „Д-р Щерев” МЦ „Репродуктивно 
здраве” 

Общо 

-2.62% +33.11% +3.56% 

 
 
 
6.2. Разходи за закупуване на медицинска апаратура: 

САГБАЛ „Д-р Щерев” МЦ „Репродуктивно 
здраве” 

„ДР Щерев” АД Общо 

85 550.05 лв. 4 607 лв. 978 972.49 лв 1 069 129.54 лв. 

 
 
6.3. Остатък по банкови и други задължения към края на 2013 г.: 

ФИРМА „АГКДР Щерев” 
АД 

САГБАЛ 
 „Д-р Щерев” 

„ДР Щерев” 
АД ОБЩО 

Остатък  по кредита 
към 31.12.2013 г. 0 0 3 709 862.14 лв. 3 709 862.14 лв. 

 
 
 
6.4. Разходи за данъци, здравни и социални осигуровки от САГБАЛ „Д-р Щерев” и МЦ 
„Репродуктивно здраве” за 2013 г.: 

 Корпоративен 
данък в лв. 

Данък върху 
доходите на 
персонала в 

лв. 

Социални и 
здравни 

осигуровки 
в лв. 

Други 
данъци в лв. 

ОБЩО 
в лв. 

САГБАЛ  
„Д-р Щерев” 6 379.84 207 275.27 323 112.41 5 108.04 556 767.52 

МЦРЗ 16 000.00 48 478.47 101 667.19 363.05 166 508.71 
ОБЩО 42 379.84 255 753.74 424 779.60 363.05 723 276.23 
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7. Социални дейности: 
7.1. Социални дейности към персонала: 

Вид/Фирма САГБАЛ 
 Д-р Щерев МЦРЗ АГКДР ЕТ НМ 

Репроасист 
ИРЗ ОБЩО: 

Облекло 552.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.50 
Храна за персонал 43 906.25 14 571.20 2 384.70 600.00 820.80 0.00 62282.95 
Почивки 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Обучение 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 - медицинско 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 - учебен семинар 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 - друго 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 - такса за 
акредитация за 
обучение 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Застраховки 7 179.18 258.73 0.00 559.69 753.06 0.00 8750.66 
 - живот 3 113.76 0.00 0.00 559.69 753.06 0.00 4426.51 
 - злополука 1 259.20 258.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 - профес. 
отговорност 2 806.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2806.22 
Празненства 6 430.56 6 156.32 0.00 0.00 0.00 0.00 12586.88 
 - Бабин ден 5 443.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5443.56 
 - Благовещение 987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 987.00 
 -Коледно парти  0.00 6 156.32 0.00 0.00 0.00 0.00 6156.32 
Фирмени обучения 
(Тийм билдинг) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Танци 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Профилактични 
прегледи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Деца на персонала 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Данък 
Представителни 
Разходи 827.12 641.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1468.22 

 
58895.61 21627.35 2384.70 1159.69 1573.86 0.00 85641.21 

 

Общо социални разходи за персонала:  85 641.21 лв. 
    

7.2 Социални дейности към пациенти през 2013: 
- Извършени безплатно техники за повишаване на успеваемостта на ин-витро процедура 
(асистиран хетчинг, MACS, ко-култивиране на ембриони с ендометриални клетки или друга) на 
86 жени/двойки, лекувани в болницата в периода януари-декември 2013. Общата стойност на 
безплатно извършените допълнителни техники възлиза на 18 180 лв. 
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