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

 
Настоящият анализ има за цел предоставянето на информация за тенденциите, 

перспективите и проблемите в дейността на „МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови 
пазар през първото тримесечие на 2011г.  

При анализирането на количествените и качествените показатели за дейността 
на лечебното заведение следва да се вземат предвид както извършените промени в 
структурата и нивата на компетентност на клиничните и параклиничните отделения 
съгласно новите медицински стандарти, така и особеностите, произтичащи от новите 
изисквания в НРД-2011 и неговите приложения. 

През 2009г. лечебното заведение е имало сключен договор с РЗОК - Шумен за 
65 КП, през 2010 за 70 КП, а през 2011г. за 59 КП въпреки увеличаването на броя на 
лекарите със специалност, работещи на пълен трудов договор и осигуряването на 
съответната апаратура и медицинско оборудване за поддържане на възможностите на 
болницата да отговори адекватно на изискванията на НЗОК за сключване на договор. 
Голяма част от дейностите, които до края на 2010г. са извършвани с персонал и 
апаратура отговарящи на І-во ниво на компетентност през 2011г. вече изискват ІІ-ро 
ниво. Това постави дружеството в условията на нов икономически натиск, произтичащ 
от една страна от завишени изисквания (разходи), а от друга страна от фиксираните  
бюджети, разпределени по месеци с възможност за корекции на тримесечие но в 
рамките на определената годишна стойност. 

Показателят “използваемост на леглата в дни” през І-вото тримесечие е 71.62 
дни, което означава, че при среден брой легла 71 те са били заети на 79.58%. На фона 
на съществуващите в началото на годината неясноти по отношение на финансирането и 
текущата промяна в изискванията на медицинските стандарти и на клиничните пътеки 
този показател е много добър за първото тримесечие. Във всички стационарни 
отделения с изключение на ХО и ОФТР се отчита оптимална използваемост. При 
анализирането на използваемостта 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. В 
посочените две отделения ниските стойности се дължат на скъсения болничен престой 
на хирургично болните, както и на спецификата на физиотерапевтичните дейности, 
които се извършват приоритетно в извънболничната помощ и не оказват значително 
влияние върху общата използваемост на капацитета.  

Оборотът на едно болнично легло през първото тримесечие е бил 14.23, който 
при скъсен болничен престой до 5.03 дни е съотносим  със същия период на 
предходната година. 

Общо реализираните леглодни за цялото лечебно заведение са 5 085. 
 

І-во 
тримесечие 

на 2011 

Среден 
брой 

болнични 
легла 

Брой 
леглодни 

Брой 
преминали 

болни 

Използваемост 
на болн. легла 

в дни / в % 

Среден 
престой на 

1 прем. 
болен 

Оборот на 
1 болн. 
легло 

Леталитет 

ВО  13 1 266 241 97.38 / 108.21% 5.25 18.54 0.43 
НО 16 1 073 269 67.06 / 74.51% 3.99 16.81 0.00 
ДО 11 1 564 262 142.18/ 157.98% 5.98 23.77 0.00 
ХО 10 486 172 48.60 / 54.00% 2.83 17.15 0.59 

ОАИЛ 6 359 121 59.83 / 66.48% 2.98 20.08 20.34 
ОФТР 10 337 49 33.70 / 37.44% 6.95 4.85 2.13 

ОДЛПЛ 5 - - - - - - 
Общо 

МБАЛ: 71 5 085 1 114 71.62 / 79.58% 5.03 14.23 2.81 
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 Показателите за леталитет – 2.81 са в нормалните за страната стойности за 
болници за активно лечение. 
 Оперативната активност за отделението, в което се осъществява хирургична 
дейност е била 74.48. Броят на извършените операции в хирургичното отделение за 
първото тримесечие е 108, от които 72 спешни и 36 планови. Сравнително високата 
оперативна активност и големият относителен дял на спешните интервенции показват, 
че болничната хирургична помощ в Нови пазар на този етап е безалтернативна за 
региона.  
 

Година 
2011 

Брой операции  Оперативна активност 

І-во тримесечие 108 (от които 72 спешни и 36 
планови) 

63 амбулаторни 

74.48% 

  
При интерпретацията на показателите за оперативна активност следва да се има 

предвид, че през 2011г. беше прекратена дейността на сектора по урология поради 
въведените нови изисквания на клиничните пътеки (за наличие на отделение) и 
изискванията на медицинския стандарт по урология. 

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 първото тримесечие от общо лекувани в 
лечебното заведение 10 случая на ОМИ няма нито един починал, а от общо 117 случая 
на мозъчен инсулт са починали 17 (14.52%).  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 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 първото тримесечие общо 1 482 пациенти, от които в същия ден са 
хоспитализирани 982, а 192 са включени в листа на чакащите и са приети по-късно в 
планов порядък. Извършени са 351 вторични прегледа за амбулаторно проследяване на 
дехоспитализирани пациенти. 
 

Кабинети Преминали 
болни 

От тях 
хоспи-

тализарини 

Записани 
в листа на 
чакащите 

Вторични 
прегледи 

Всичко 
преминали 
пациенти 
през ПКК 

Неврологичен 284 243 142 49 333 
Вътрешен 365 223  96 461 

Детски 259 252  120 379 
Хирургичен 174 145  56 230 

ОФТР 50 50 50 30 79 
ОАИЛ  69    

Всичко: 1131 982 192 351 1482 
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В клиничната лаборатория на „МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар 
са извършени общо 3 621 изследвания, касаещи 32 304 показателя. Общият брой на 
изследваните през първото тримесечие пациенти е 2 599, от които 43 амбулаторни. От 
началото на годината функционира нов автоматичен биохимичен анализатор, закупен 
със средства от общинския бюджет. 

 
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 

2 599 2 556 41 2 3 621 3 563 56 2 32304 3 2048 223 33 
 

В микробиологичната лаборатория са извършени 3 579 изследвания, от които 
2 958 на стационарни пациенти и 621 на амбулаторни пациенти. Общият брой на 
изследваните в лабораторията пациенти е 678, от които 542 стационарни и 136 
амбулаторни. 

 
Брой изследвани пациенти Брой извършени изследвания 

 /по показатели/ 
Амбулаторни Амбулаторни Общо Стаци-

онарни Платени Други 
Общо Стаци-

онарни Платени Други 
678 542 50 86 3 579 2 958 167 454 

 
През отделението по образна диагностика за първото тримесечие са 

преминали общо 2 082 пациенти, от които 1 387 амбулаторни и 695 стационарни. По 
договора за извънболнична помощ от бюджета на НЗОК са изплатени 1 222 
изследвания на 1 179 пациента.   

 
Брой пациенти Брой извършени изследвания 

Амбулаторни Амбулаторни Общо Стаци-
онарни РЗОК Пла-

тени 
Други 

Общо Стаци-
онарни РЗОК Пла-

тени 
Други 

2 082 695 1 179 134 74 2 334 886 1 222 152 74 
 

В отделението по физикална и рехабилитационна медицина са извършени общо 
3 579 процедури на 242 пациента: 
 

Брой пациенти Брой извършени процедури 
Амбулаторни Амбулаторни Общо Стаци-

онарни РЗОК Платени 
Общо Стаци-

онарни РЗОК Платени 
242 166 73 3 5 517 3941 1460 116 

 
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 първото тримесечие е следната: 
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Специалност: освидетелствани през І-во тримесечие 
на 2011 год. 

вътрешни болести 1 006 
нервни болести 311 
хирургични болести 481 
От тях: дом. посещ. 71 
Общ брой експ. решения 1 798 
Общо проведени заседания на ТЕЛК: 163 
 
 
 На базата на анализа на дейността се налагат следните основни изводи: 
 
 Подписаният с РЗОК – Шумен договор за оказване на болнична медицинска 

помощ по КП през 2011г. все още е под капацитета на лечебното заведение и не 
осигурява оптималната натовареност, ефективно функциониране на структурите 
и използване на ресурсите. Това налага периодична промяна в броя на леглата в 
някои отделения по метода на динамичното модулиране на легловия фонд; 

 Лимитираните средства, които се получават по договора с НЗОК все още са 
недостатъчни за покриване на текущите разходи за дейността; 

 Броят на преминалите болни е съответен на общите условия, в които 
функционира болницата и съществуват резерви за увеличаването му при 
наличие на съответно финансиране на дейността; 

 Показателите за използваемост на легловия фонд, оборотът на едно легло, 
проведените леглодни и оперативната активност са съотносими със средните за 
страната и показват тенденция към подобряване; 

 
 
 
 
 Управител: 
          /д-р Ат. Атанасов/ 

 
 
 


