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АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ” 
ЕООД ГР. НОВИ ПАЗАР ЗА ІІ-ро ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011г. 

 
Сравнителното анализиране на показателите за второто тримесечие на 2011г. 

спрямо тези за първото на същата година показва редица тенденции, перспективи и 
проблеми в дейността на „МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар.  

За формирането на правилни изводи и съответни управленски решения следва 
да се вземат предвид както цикличните промени в естествената заболеваемост, 
свързани със сезонност, движение на населението и епидемиологична обусловеност, 
така и структурата на договорените със здравноосигурителната каса дейности. 

Показателят “използваемост на леглата в дни” през ІІ-рото тримесечие е 68.30  
дни, което означава, че при среден брой легла 66 те са били заети на 75.06%. Въпреки 
известното намаление в сравнение с първото тримесечие този показател остава 
относително добър и през второто тримесечие. Във всички стационарни отделения с 
изключение на ОАИЛ и ОФТР се отчита оптимална използваемост. При анализирането 
на общата използваемостта за лечебното заведение следва да се има предвид, че 
разкритите легла за долекуване и продължително лечение на практика са перманентно 
незаети тъй като в настоящия НРД-2011г. липсват клинични пътеки и съответно 
финансиране. При интерпретирането на данните за използваемост на капацитета е 
необходимо да се отчита и това, че броя на болничните легла е променян във времето 
по метода на динамичното модулиране на легловия фонд.  

Оборотът на едно болнично легло през първото тримесечие е бил 14.23, а през 
второто 14.50, като при скъсен болничен престой до 4.71 дни е съотносим  със средния 
за страната. 

Общо реализираните леглодни за цялото лечебно заведение през второто 
тримесечие са 4 508. 

 
ІІ-ро трим. 

на 2011г 
Среден 

брой 
болнични 

легла 

Брой 
леглодни 

Брой 
преминали 

болни 

Използва-
емост на 

болн.легла в 
дни / в % 

Среден 
престой на 

1 прем. 
болен 

Оборот на 
1 болн. 
легло 

Летали-
тет 

ВО 15 1054 242 70.27/77.22% 4.36 16.10 0.85 
НО 15 1200 288 80.00/87.91% 4.17 19.17 0.36 
ДО 10 777 131 77.70/85.38% 5.95 13.05 0 
ХО 8 643 228 80.38/88.32% 2.82 28.50 1.33 

ОАИЛ 6 380 113 63.33/69.60% 3.38 18.75 15.45 
ОФТР 7 454 65 64.86/71.27% 6.98 9.29 1.56 

ОДДПЛ 5 - - - - - - 
МБАЛ: 66 4508 957 68.30/75.06% 4.71 14.50 2.63 

 
 Показателите за леталитет – 2.63 са в нормалните за страната стойности за 
болници за активно лечение. 
 Оперативната активност за отделението, в което се осъществява хирургична 
дейност е била 74.33%. Броят на извършените операции в хирургичното отделение за 
второто тримесечие е 139, от които 86 спешни и 53 планови. Налице е ръст в сравнение 
с първото тримесечие най-вече за сметка на увеличения брой планови оперативни 
интервенции. 
 

Година 
2011 

Брой операции  Оперативна активност 

ІІ-ро тримесечие 139 (от които 86 спешни и 53 
планови) 

+59 амбулаторни 

74.33% 
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Стойностите на качествените показатели за леталитета при пациенти с остър 
миокарден инфаркт и с остро нарушение на мозъчното кръвообращение генерират 
важни от медицинска гледна точка изводи. За второто тримесечие от общо лекувани в 
лечебното заведение 3 случая на ОМИ няма нито един починал, а от общо 93 случая на 
мозъчен инсулт са починали 10 (10.75%).  Нулевият леталитет при миокардния инфаркт 
се дължи най-вече на факта, че болницата има сключен договор с две лаборатории за 
инвазивна кардиология в град Варна и всеки показан случай с това 
животозастрашаващо състояние се транспортира в първите часове съгласно правилата 
за добра медицинска практика и стандарта по кардиология до съответния център. 
Относително ниската смъртност и тенденцията към леко снижаване при мозъчните 
инциденти се дължи на адекватната реанимация в първите часове след постъпването на 
пациентите. 

През приемно-консултативните кабинети на „МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД 
са преминали за второто тримесечие общо 1 239 пациенти, от които в същия ден са 
хоспитализирани 907, а 297 са включени в листа на чакащите и са приети по-късно в 
планов порядък. Извършени са 314 вторични прегледа за амбулаторно проследяване на 
дехоспитализирани пациенти. Отчетеното намаление на преминалите през ПКК 
пациенти през второто тримесечие спрямо първото с 16% се дължи на сезонното 
намаление на заболеваемостта от остри респираторни заболявания и техните 
усложнения при децата до 18 годишна възраст и в по-малка степен на лица над 18 
годишна възраст. 
 

Кабинети Първични 
прегледи 

От тях 
хоспи-

тализарини 

Записани 
в листа на 
чакащите 

Вторични 
прегледи 

Всичко 
преминали 
пациенти 
през ПКК 

Неврологичен 286 264 186 53 339 
Вътрешен 251 206 12 104 355 

Детски 128 126  61 189 
Хирургичен 198 187 36 66 264 

ОФТР 62 63 63 30 92 
ОАИЛ  61    

Всичко: 925 907 297 314 1 239 
 
В клиничната лаборатория на „МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар 

са извършени общо 3 060 изследвания, касаещи 27 324 показателя. Общият брой на 
изследваните през второто тримесечие пациенти е 2 267, от които 37 амбулаторни. 
Обемът на дейността на лабораторията е в корелация с потока на преминалите през 
лечебното заведение пациенти. 

 
Брой изследвани пациенти Брой извършени изследвания Брой показатели 

Абулаторни Амбулаторни Амбулаторни Общо 
 
 

Стаци-
онар-
ни 

Плате-
ни 

Други 
Общо Стаци-

онарни Плате-
ни 

Други 
Общо Стацио-

нарни Плате-
ни 

Дру-
ги 

2 267 2 230 37 - 3 060 3 016 44 - 27324 26 979 345 - 
 

В микробиологичната лаборатория са извършени 2 448 изследвания, от които 
2 017 на стационарни пациенти и 431 на амбулаторни пациенти. Общият брой на 
изследваните в лабораторията пациенти е 438, от които 358 стационарни и 80 
амбулаторни. 
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Брой изследвани пациенти Брой извършени изследвания 

 /по показатели/ 
Амбулаторни Амбулаторни Общо Стаци-

онарни Платени Други 
Общо Стаци-

онарни Платени Други 
438 358 60 20 2 448 2 017 289 142 

 
През отделението по образна диагностика за второто тримесечие са преминали 

общо 1 653 пациенти, от които 1 034 амбулаторни и 619 стационарни. По договора за 
извънболнична помощ от бюджета на НЗОК са изплатени 1 380 изследвания на 920 
пациента.   

 
Брой пациенти Брой извършени изследвания 

Амбулаторни Амбулаторни Общо Стаци-
онарни РЗОК Пла-

тени 
Други 

Общо Стаци-
онарни РЗОК Пла-

тени 
Други 

1 653 619 920 114 - 2 312 758 1 380 174 - 
 

В отделението по физикална и рехабилитационна медицина са извършени 
общо 6 673 процедури на 309 пациента: 
 

Брой пациенти Брой извършени процедури 
Амбулаторни Амбулаторни Общо Стаци-

онарни РЗОК Платени 
Общо Стаци-

онарни РЗОК Платени 
309 213 89 7 6 673 4 841 1 780 52 

Дейността на отделението очевидно е оптимизирана през второто тримесечие 
благодарение на подобряване в организацията на приема и обслужването на 
пациентите, а също и на ефективна работа с новозакупената физиотерапевтична 
апаратура. 

 
Към лечебното заведение за болнична помощ има създадена Обща 

териториална експертна лекарска комисия, която освен пациенти от района на 
обслужване на болницата освидетелства и пациенти от Община Хитрино и Община 
Велики Преслав. Дейността по медицинска експертиза на работоспособността на Обща 
ТЕЛК Нови пазар за второто тримесечие е следната: 
 
Специалност: освидетелствани през ІІ-ро тримесечие 

на 2011 год. 
вътрешни болести 322 
нервни болести 151 
хирургични болести 116 
Общ брой експ. решения 589 
От тях дом. посещения: 35 
Общо проведени заседания на ТЕЛК: 43 
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 На базата на анализа на дейността се налагат следните основни изводи: 
 
 Цикличната сезонна промяна в структурата на хоспитализираната заболеваемост 

налага периодична промяна в броя на леглата в някои отделения по метода на 
динамичното модулиране на легловия фонд; 

 Лимитираните средства, които се получават за извършена и отчетена болнична 
дейност по договора с НЗОК са недостатъчни за покриване на текущите разходи 
за дейността; 

 Броят на преминалите болни е съответен на общите условия, в които 
функционира лечебното заведение, като се отчита сезонно намаление на 
преминалите болни в Детско отделение и в по-малка степен във вътрешно 
отделение. 

 Съществуват резерви за увеличаването на дейността във Вътрешно, Хирургично 
и Детско отделение чрез увеличаване на приема по клинични пътеки, по които 
до момента той е относително нисък; 

 Показателите за използваемост на легловия фонд, оборотът на едно легло, 
проведените леглодни и оперативната активност са съотносими със средните за 
страната, като отчетените тенденции са обективно обусловени; 

 
 
 
 
 
 Управител: 
          /д-р Ат. Атанасов/ 

 
 
 
 


