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ДОКЛАД
от
Д-Р МАРИЯНА СИМЕОНОВА - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ (ИАТ)
Относно: Отчет за дейността на ИАТ през 2013 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Представям Ви доклад за цялостната дейност на Изпълнителната агенция
по трансплантация за 2013г., разпределена по дирекции, както следва:
І.

ДИРЕКЦИЯ
ДЕЙНОСТ”.

„ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА И АДМИНИСТРАТИВНА

Въз основа на определената бюджетна сметка за разходите за 2013г. от
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити – Министерство на
здравеопазването (МЗ), Агенцията е изготвяла ежемесечни заявки за нуждите от
бюджетни средства за съответния месец във връзка с осъществяване на дейността й.
Организирано е осчетоводяването и упражняването на контрол върху
бюджетните разходи и приходи, въз основа на Закона за счетоводството, Счетоводната
политика на ИАТ, Методиката за осчетоводяване, съгласно указания на МЗ по
прилагането на Счетоводната политика и приетия индивидуален сметкоплан на ИАТ.
Изготвената счетоводна документация, разчетно-платежните ведомости за
изплащане на възнагражденията на служителите в Агенцията и съпътстващите
документи са разписани съгласно системата на двойния подпис, като преди това всички
разходно-оправдателни документи са проверени за законосъобразност от финансовия
контрольор.
Всички ежемесечни касови отчети и разшифровки са изпращани своевременно в
дирекция „Бюджет и финанси” на МЗ. В МЗ е представен и годишния касов отчет за
2013 г. с необходимите справки, разшифровки и приложения, равнение между данните
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от касовия отчет и оборотната ведомост на ИАТ с програма Еква Равнение, свързани с
финансовото приключване на 2013 г.
Изготвени са и представени в МЗ справките и разшифровките, касаещи
Бюджетна прогноза 2014-2016 г.
Изготвени са Програмни и ориентирани към резултатите отчети към 30.06.2013
г. и към 31.12.2013 г. по Програма „Трансплантация на органи, тъкани и клетки” и по
бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от
населението“.
Разходите, извършени за дейността през 2013 г., са както следва:
Бюджетна
план сметка
на ИАТ за
2013 г. в лв.

Разходи за
възнагражд
ения по §01
в лв.

Други
възнаграж
дения
и
плащания
на
персонала
§02 в лв.

Разходи
за
осигуров
ки
по
§05 в лв.

Разходи за
текуща
издръжка
по
§ 10 в лв.

Капиталов
и разходи
§52-01
§53-01
в лв.

Общо
разходи на
ИАТ
за
2013г.
в
лв.

635329

366084

27677

106220

118100

17248

635329

Основните разходи за дейността на Агенцията са за:
- електроенергия, вода, телефонни разходи, разходи за топлофикация;
- постмортални грижи, в знак на благодарност към близките на дарители на органи;
- договори за абонаментна поддръжка на информационна система „Трансплант”,
информационна система за документооборот;
- абонаментно поддържане на хардуер;
- заплати на служители, наети по служебно и трудово правоотношение,
възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения ,обезщетения за
неползван годишен отпуск;
- СБКО на персонала, нает по трудови правоотношения,
- възнаграждения на персонала, нает по ПМС №66 и др.
Извършена е инвентаризация на активите и пасивите, стоково-материалните
ценности, дълготрайните материални активи и задбалансови ДМА, водещи се на ИАТ
към 31.12.2013 г. Изготвени са инвентаризационни описи, ведно със сравнителни
ведомости за конкретните резултати от проведената инвентаризация.
Определени са оперативните и стратегически цели на Агенцията за 2013г.,
като са идентифицирани и възможните рискове, свързани с управлението, които биха
застрашили изпълнението на целите.
Въведени са адекватни правила, насочени към предотвратяване на грешки и
нередности, които биха попречили за изпълнението на целите на ИАТ. За осигуряване
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на ефикасността на управлението на риска се осъществява текущо наблюдение на
процеса на управление на рисковете и предприетите действия за поддържане на тези
рискова в приемливи граници. При всеки преглед се оценява необходимостта от
допълване на риск-регистъра. Систематичното наблюдение се провежда чрез
шестмесечни прегледи на риск-регистъра с нови идентифицирани съществени рискове,
промяна в оценката или реакцията, както и за възможността за отпадане на рискове от
регистъра, ако те са сведени до приемливо ниво и не представляват заплаха за
постигане на целите на ИАТ.
Документирането на дейностите по управлението на рисковете е извършвано
чрез поддържане на актуален Риск-регистър. В него са идентифицирани рисковете,
тяхната оценка и влияние, предприетите действия и остатъчния риск.
С ПМС № 12 от 16 януари 2013 г. за изменение и допълнение на УП на ИАТ е
създадена нова длъжност в структурата на ИАТ – „заместник изпълнителен директор“.
Щатната численост на специализираната администрация (дирекция РИКРТ) от 21 се
намали на 20 щатни бройки.
С ПМС № 169 от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на УП на ИАТ, е
заличена длъжността „Служител по сигурността на информацията“ и щатната
численост на общата администрация (дирекция ФСАД) от 6 се увеличи на 7 щатни
бройки. По този начин се оптимизира структурата и функциите на Агенцията, като се
обзепечи оказването на правна помощ, чрез определянето на новата щатна бройка за
длъжност старши юрисконсулт.
Разработени и утвърдени са нови длъжностни характеристики на служителите
на ИАТ, отговарящи на промените в нормативната база и промените в структурата и
организацията в Агенцията.
Изготвен е анализ на нуждите от обучение на служителите от общата и
специализираната администрация, и е съставен и утвърден годишен план за обучение.
През 2013 г. служители на Агенцията участвуваха в следните обучения на Института по
публична администрация:
1. Въведение в държавната администрация – 4 служители;
2. Електронни таблици с MS EХСEL (базов курс) – 1 служител;
3. Електронни таблици с MS EХСEL (напреднали) – 2 служители;
4. Основи на управлението в администрацията – 1 служител;
5. Делова етика – 2 служители.
6. Прилагане на правото на ЕС в държавите членки – 1 служител;
Преминали обучение във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 19 февруари
2007 г. за условията и реда за извършване на инспексции на лечебните заведение от
ИАТ са 7 служители.
Служители, преминали други обучения:
1. Работа с правно информационни и справочни системи – 1 служител;
2. Актуални проблеми в ЗУТ – 2 служители;
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3. Въвеждане на комплаксно административно обслужване за предоставяне на
качествени услуги на гражданите и бизнеса – 1 служител;
4. Вътрешен одитор в публичния сектор – 2 служители;
5. Обжалване на административни актове по реда АПК – 1 служител.
Представен е доклад на МЗ за състоянието на системите за финансово
управление и контрол, както и доклад за управлението на риска в организацията за 2013
година.
Попълнени и утвърдени са разделите в отчетен доклад за 2013 г. на
информационната система за състоянието на администрацията, относими към
дейността на ИАТ.
През 2013 година в ИАТ е назначен един стажант в дирекция „Финансово
стопанска и административна дейност“ по Програмата за „Летни студентски стажове в
държавната администрация 2013“ на Министерски съвет.
През отчетния период са проведени 8 конкурса за начначаване на държавни
служители както следва:
- конкурс за директор на дирекция „Финансово-стопанска и административна
дейност” - 1;
- конкурс за държавен инспектор в дирекция „Регистри, информация, контрол
и развитие на трансплантацията“ (РИКРТ) - 1;
- конкурс за главен експерт в дирекция РИКРТ – 3;
- конкурс за старши експерт в дирекция РИКРТ – 1;
- конкурс за младши експерт в дирекция РИКРТ – 2.
По проведените конкурси има едно регистрирано възражение в административен
съд, от участник в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в Д РИКРТ.
Административен съд – София град оставя без разглеждане жалбата на участника и
прекратява производството по делото. Върховният административен съд оставя в сила
решението на Административен съд, София град.
В изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба
№ 3 от 28 февруари 1987 г. за задължителните предварителни и периодични
медицински прегледи на работниците се сключи договор с лечебно заведение за
извършване на профилактични медицински прегледи, в резултат на което служителите
на Агенцията преминаха профилактични медицински прегледи.
Проведено е обучение на персонала на ИАТ от квалифициран външен
специалист по окзване на първа медицинска помощ.
В Агенцията е изградена и пусната в експлоатация система за
пожароизвестяване. Актуализирана е оценката на риска на работните места в
агенцията.
По отношение на работата с медии, с пациентски и неправителствени
организации в ИАТ са проведени регулярни срещи с пациентски и неправителствени
организации веднъж месечно. Организирани са 13 срещи и много неофициални
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събирания, свързани с организацията и провеждането на Седмицата на донорството. На
срещите са присъствали представители на Сдружение “Български съюз на
трансплантираните”, “Алианс на трансплантираните и оперираните” и “Национална
асоциация на трансплантираните”, Федерация „Български пациентски форум“,
Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания, Асоциация на пациентите с
онкологични заболявания, Фондация „Искам бебе“.
В рамките на проведените срещи през 2013 г. основните теми, които са
дискутирани, са свързани с възможностите и общата работа на ИАТ и пациентските
организации за популяризиране на донорството и трансплантациите, организирането и
провеждането на Седмицата на донорството (7-13 октомври 2013 г.), както и обсъждане
на евентуални предложения за промени в законодателството по отношение на
деклариране на несъгласието за донорство.
Съвместно с пациентските организации беше проведена Седмицата на
донорството (7-13 октомври 2013 г.), и беше отбелязан Европейският ден на
донорството на 12 октомври 2013 г. Официалният старт на Седмицата на донорството
беше даден от министъра на здравеопазването на пресконференция на 7 октомври 2013
г. По време на седмицата на донорството бяха организирани Петите национални игри
за трансплантирани и диализирани. В УМБАЛ „Александровска“ бяха наградени
водещи специалисти, участващи в дейностите по трансплантация в страната. Бяха
открити Дървета на живота в УМБАЛ „Александровска“, ВМА, СБАЛССЗ
„Св.Екатерина“ с имената на донорите.
През годината бе инициирано социологическо проучване за информираността
и нагласите на обществото за донорството и трансплантациите. По инициатива на
Агенцията и съвместно с „Асоциация за детско развитие 'Член 24'“ бе създаден
информационен сайт за донорството и трансплантациите – www.bgdonor.com.
Темата за донорството е важна за обществото и журналистите и намери
отражение и достатъчно място във вестниците и интернет. В отделено радио и
телевизионно време бяха отразени лични истории, статистика, коментари и разяснения
на законодателството и процеса
на координация
на
трансплантациите. В
количествено отношение приблизителният брой публикации за 2013 г. са над 200.
Репортажите в електронните медии са над 150, като в интернет могат да бъдат
намерени повечето от тях. Около 90% от всички публикации, репортажи и интервюта
са следствие от работата на ИАТ, останалите 10% са по инициатива на самите медии.
Като следствие от направен конкретен анализ бяха разработени основни послания и
комуникационни способи за споделянето на повече информация, която да тушира
негативите и да утвърди позитивите при работата с медиите на Изпълнителната
агенция по трансплантация.
През 2013 година бе направен цялостен анализ на информационното
осигуряване и бяха планирани и извършени необходимите промени в
информационната инфраструктура на ИАТ. Остарелият системен софтуер на всички
персонални компютри (MS Windows XP и Office 2003, чиято поддръжка се прекратява)
бе изцяло заменен със съвременен – Windows 7 Professional (32-битови и 64-битови
1202 гр.София, ул. Братя Миладинови 112
тел.: +359 2 813 50 10, факс: +359 2 931 61 51
e-mail: iat@ bgtransplant.bg
web: www.bgtransplant.bg

5/27

версии) и Office 2010. Планираната интеграция на новата операционна система бе
извършена в кратки срокове. Компютрите, които с известно надграждане, позволяваха
това преинсталиране, бяха пригодени за работа с новите системи с разширяване на
оперативната памет и смяна на дисковете.
Основно бе променена системата за защита на информацията и достъпа до
поддържаните от ИАТ регистри с данни. Всички потребители на системите бяха
включени в общ домейн, което ни позволява автоматизиран контрол на достъпа до
информацията, с установени изисквания и права. Антивирусната защита на системите
в Агенцията бе стандартизирана и позволява прилагане на общи политики и
автоматично осъвременяване.
Надеждността на сървърите в инфраструктурата бе определена като ниска
(критична) и в края на 2013 година бе проведена процедура за закупуване на 2 нови
сървъра, заедно с необходимия ни системен софтуер, които бяха исталирани
успешно и основните регистри и данни бяха прехвърлени на тях. Това ни позволи да
приложим изцяло нова политика на архивиране на цялата поддържана информация със
запазване на версии на файловете и данните до 30 дена назад. Съществена промяна в
работата на системите бе извършена и с инсталирането на MS Exchange server, с който
всички услуги, свързани с електронната поща и прехвърлянетто на информацията бяха
поети от нашите сървъри.
ІІ.

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИСТРИ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛ И РАЗВИТИЕ НА
ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА”:

Дирекция „ Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията” e
специализираната дирекция на ИАТ с основни насоки за работа в следните
направления:
А. Органна трансплантация;
B. Трансплантация на тъкани, клетки и терапия с високотехнологични
продукти;
C. Асистирана репродукция.
1. Дейности по органно донорство и трансплантации:
В Дирекция „Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията”,
по дейностите, свързани органното донорство и трансплантация са извършвани
дейности за:
 контролиране, координиране и анализиране на дейността на лечебните
заведения по осигуряване и трансплантация на органи и мотивирани
предложения до изпълнителния директор за издаване на удостоверения по чл.
40, ал. 1, т. 11 и чл. 47, т. 12 от Закона за лечебните заведения;
 участие в изготвяне на проекти на медицински стандарти за трансплантация на
органи;
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 участие в разработването и изпълнението на национални стратегии и програми,
международни проекти, анализи и прогнози в областта на донорството и
трансплантацията;
 проследяване на промените в законодателството на Европейските общности в
областта на донорството и трансплантацията и предложения за хармонизиране
на българското законодателство в областта на донорството и трансплантацията с
европейските изисквания.
Статистически данни на дейностите на ИАТ през 2013

Трупни донори по ЛЗ за 2013г.
Лечебно заведение
брой
трупни
донори
УМБАЛ "Св.Георги" Пловдив

1

МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр.Варна

1

МБАЛ"НКБ"-ЕАД София

брой
нереализи
рани
трупни
донори

общо
брой
донори
1

3

4

4

4

2

5

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински "АД, гр.Сливен

3

МБАЛ "Проф.Ст.Киркович" АД, Стара Загора

1

1

МБАЛСМ "Пирогов"

1

1

ВМА София

1

1

МБАЛ"Д-р Никола Василев" гр.Кюстендил

1

1

УМБАЛ "Д-р Г.Странски" АД, гр.Плевен

1

1

МБАЛ "ТОКУДА Болница" София

1

1

МБАЛ"Д-р Ст.Черкезов"АД; В.Търново

1

1

Общ брой донори

10
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Трансплантации по ЛЗ за 2013 г.
Бъбреци Бъбреци
Лечебно
от жив
от
заведение
донор
Трупен
донор
УМБАЛ
7
7
"Александровска"
ЕАД
УБ"Лозенец"
1
10
МБАЛСМ
"Пирогов"
ВМА София
МБАЛ "Света
3
Марина" ЕАД,
гр.Варна
СБАЛ-ССЗ
"Света
Екатерина"
Общо
трансплантации
11
17
по органи
2.

Ч. дроб
от жив
донор

Ч. дроб
от
Трупен
донор

Сърце

Общо за
ЛЗ

14

0

2

13

5

5
3

7

4

4

4

39

Инспекции на лечебни заведения, извършващи органна, тъканна
трансплантация и асистирана репродукция:

Представяме Ви извършените инспекции на лечебните заведения през 2013г и
резултатите от тях, съгласно предварително утвърдения график за извършването им.
Инспекциите са за издаване на удостоверения/разрешения за дейност на ЛЗ и
извършени инспекции по сигнал, при установяване на странични реакции и инциденти
при извършване на дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки и при
асистирана репродукция. Своевременно са Ви предоставени актовете за издадените
административни нарушение съгласно изискванията на ЗТОТК, както и постъпилите
жалби и сигнали от физически лица в ИАТ.
График на проведените инспекции на лечебни заведения през 2013:
Месец
Януари
Февруари

Извършени инсепекции на ЛЗ
През м. януари не са извършвани инспекции. Не са предвидени и по
график.
УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив
МБАЛ „Пловдив“ АСИМП „Саламанида“ Пловдив“
1202 гр.София, ул. Братя Миладинови 112
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Март
Април

Май

Юни

Юли

Август
Септември
Октомври

Ноември

Декември

„Ин витро МЦ Вяра“
САГБАЛ“Шейново“
Първа МБАЛ София-;
Клиника по
Лицево-челюстна хирургия – Факултет по дентална
медицина
V – МБАЛ София
СБАЛГАР „Малинов“
СБАЛ „Св. Лазар“
СБАЛОБ“Ден“УМБАЛ „Александровска“
УМБАЛ „Царица Йоанна“
„КИРМ“- Плевен,
ДКЦ „ Д-р Грийнберг“- София
СОБАЛ „Акад. Пашев“
МБАЛ Шумен
МБАЛ –НКБ –София
МБАЛ „ Проф. П. Стоянов“ Ловеч
МЦ „ Афродита“ – София
„Виена ин витро медицински център“ – СофияУМБАЛ „Св. Анна“ – София
СБАЛССЗ „Св. Екатерина“
През м. август не са извършени проверки на ЛЗ
През м. септември не са извършени проверки на ЛЗ
СБАЛОБ „Зрение“УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна-две проверки!
ВМА Варна, две проверки! –
„АМЦСМП Майчин дом“- Варна
АМЦСМП „Д-р М.Давидков“ – Варна
„СОБАЛ Доц. Георгиев“ – Варна
АМЦСМП- Очен МЦ „Св. Петка“ Варна
АМЦСМП- Очна клиника „Св. Петка“ Варна.
МБАЛ Русе – две проверки.
МЦ „Репродуктивно здраве д-р Щерев“- Русе
МБАЛ „Софиямед“- две проверки
„АСМПАГРМ- - Индивидуалня практика д-р Даскалов“ ПловдивПрез м. декември не са извършени планови проверки.
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Поради продължително отсъствие по болест на един от държавните инспектори,
които извършват плановите проверки, екипите са били сформирани с участие и на
експертите на ИАТ, които извършват основно проверките за лицензиране на ЛЗ за
извършване на органна, тъканна трансплантация и асистирана репродукция, проверките
по сигнал и тези за настъпили странични реакции и инциденти.
Не са извършени три предвидени и утвърдени по плана за 2013г проверки - на
ВМА-София, МБАЛ „Разтрад“ и МБАЛ „Добрич“.
През 2013 са извършени следните тематични проверки:


Извършени проверки на ЛЗ за органна трансплантация за оценка на
изпълнението на препоръките от предишна инспекция:
1. УБ „Лозенец“ – 14.06.2013г.



Извършени проверки за издаване на удостоверение на ЛЗ за дейности
по тъканна трансплантация за 2013г:
1. СОБАЛ „Пентаграм“ – София, м. 01.2013г
2. ТБ „Биодар“ –София, м. 02.2013г
3. ТБ „Биорегенерация“ , м. 02.2013г.
4. „Ин Витро МЦ Д-р Димитров“, м. 06.2013г.
5. МЦ „Ресбиомед“, м. 06.2013г
6. СБАЛ „Св. Лазар“, м. 07.2013
7. ТБ „Остеоцентър“ м. 11.2013г



Извършени проверки по сигнал за тъканна трансплантация за 2013г :
1. Криоцентър „България“, м. 10.2013
2. ТБ „Булген“, м.10. 2013
3. ТБ „Остеоцинтър“, м. 10.2013г



Извършени проверки за дейностите по асистирана репродукция извън
предвидените по плана за периода 01.01.2013- 31.12.2013г



Проверки за издаване на удостоверения за дейности по асистирана
репродукция от експертите на ИАТ:
1. МЦ „Репродуктивно здраве д-р Щерев Русе“ , м.02.2013г
2. „МЦ Репродуктивна медицина – Радост“- гр. Варна, м.02.2013г
3. Тъканна банка „Биорегенерация“- София, м.03.2013г
4. „Ин витро МЦ Д-р Димитров“ – София, м.06.2013г
5. СБАЛ“ Св.Лазар“- София, м. 07.2013г
6. СБАЛ „Св. Лазар“ – София, м. 10.2013г
7. „МБАЛ Женско здраве Надежда“ – София, м.12.2013г
8. МЦ „Надежда репродуктив“ – София м.02.2013
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Проверки за странични реакции и инциденти при дейности по
асистирана репродукция:
1. СБАЛАГРМ “София“ - 06.2013г
2. СБАЛГАР „Д-р Малинов“ – 06. 2013г
3. СБАЛГАР „Д-р Малинов“ – 07. 2013г



Издадени актове за административни нарушения:
1. Акт № 1/ 03.04.2013 на Първа САГБАЛ „Св. София“ ЕАД
2. Акт № 2/ 03.04.2013 против д-р Дияна Николова, отговорно лице на
Първа САГБАЛ „Св. София“ ЕАД

Жалби подадени в ИАТ през 2013:
Жалба от физичесто лице за нередности при съхрание на ембриони от Първа
АГ- „Св. София“ гр. София - м. Февруари 2013г. Извършена e проверка и е
съставен акт на отговорното лице по чл. 15г на ЛЗ Първа АГ болница „Св.
София“, както и на юридическото лице.
2. Жалба за неправилно съхранение на кръвна проба от пъпна връв в ТБ
„Криосейв“ – м.август , трикратно е изготвен писмен отговор на поставените
въпроси.
3. Анонимна жалба от м. ноември 2013г за извършване на дейност по АР от
неправоспособно лице от СБАЛ „Селена“ Пловдив, получена
по
електронната пощ; отговорът по пощата с обратна разписка е върнат, тъй
като не е открит адресата на посочения адрес.
4. Седем броя жалби от партньорски двойки, които съхраняват ембриони в
Първа АГ „Св.София“, по повод установени проблеми със съхранението им
и договорите за съхранението на тези ембриони. Изпратени са отговори до
всички жалбоподатели, както и до МЗ, от където също ни предоставиха
сигналите, тъй като бяха изпратени и до тях. Кореспондецията е през м. 06 и
07.2013г
1.

3.

Дейности по трансплантация на тъкани:

Изпълнителната агенция по трансплатация извършва следните дейности,
свързани с трансплантацията на тъкани:
1.

Контролира и анализира дейността на лечебните заведения по осигуряване
и трансплантация на тъкани и клетки и прави мотивирани предложения до
изпълнителния директор за издаване на удостоверения по чл. 40, ал. 1, т. 11
и чл. 47, т. 12 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и разрешение по
чл.51а от ЗЛЗ;
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2.

Прави мотивирани предложения за международния обмен на тъкани и
клетки;

3.

Участва в изготвяне на проекти
трансплантация на тъкани и клетки;

4.

Участва в инспекции на тъканните банки и лечебните заведения, които
извършват дейности по трансплантация на тъкани и клетки;

5.

Участва в разработването и изпълнението на национални стратегии и
програми, международни проекти, анализи и прогнози в областта на
донорството и трансплантацията;

6.

Следи промените в законодателството на Европейските общности в
областта на донорството и трансплантацията, и прави предложения за
хармонизиране на българското законодателство в областта на донорството
и трансплантацията с европейското право в тази област.

на

медицински

стандарти

за

Статистика на дейности по тъканна трансплантация, извършени през 2013г.:
Присадени роговици и амниони по
лечебни заведения
МБАЛ Токуда болница -София
СБОБАЛ Варна
СОБАЛ Вижън
УМБАЛ Георги Странски
СОБАЛ Акад.Пашев
СБАЛОБ Ден (МЦО Андреев и Ко)
АМЦСМП Св.Петка- Варна ООД
АМЦСМП-очна клиника Св.Петка- Варна АД
УМБАЛ Св.Анна
СБАЛОЗ Дъга
СБАЛОБ Зрение
СОБАЛ Пентаграм ЕООД
УМБАЛ Александровска - София
СОБАЛ доц.Георгиев-Варна-ЕООД
УМБАЛ"Царица Йоанна"
МЦ"Пентаграм"2012 ООД
МЦО "Ресбиомед"
ОБЩ БРОЙ

роговици
9
12
2
10
29
23
4
14
8
0
8
9
0
2
1
9
8
148

амнион
0
71
10
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89

Статистика на извършените трансплантации на тъкани и клетки:
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Автоложни
Алогенни
Костен
трансплантации трансплантации мозък
78
15
1
8
6
0
1
86
21

СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
НСБАЛХЗ
СБАЛДОХЗ
ОБЩ БРОЙ

Статистика на присадените тъкани и клетки от трупен донор:
Присадени тъкани и клетки от човешки
произход
МБАЛ Токуда болница -София
МБАЛСМ Пирогов- София
УСБАЛО Проф. Бойчев- София
СБАЛ по Лицево-челюстна ХирургияСофия
МБАЛ Св.Марина-ОЛЧХ
УМБАЛ Св.Георги-Пловдив
МБАЛ Св.Анна - гр.Варна
МБАЛ"Еврохоспитал"ООД
София Мед
ОБЩ БРОЙ

част от
кост
1
11
4

спонгиоз
а
7
24
23

шпан
0
3
2

сухожили
е
0
3
0

0
0
0
0
0
0
16

0
0
1
0
0
1
56

0
0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
3

Статистика на присадените тъкани и клетки от животински произход:

Описание
ОБЩО

МБАЛСМ "
Н.И.Пирогов"
37 процедури

МБАЛ "Токуда
болница"-София

бр. ксено
кожи
96

количество в
см²
84000см²

Статистика на вземанията на тъкани и клетки от трупен донор:
Мединицнски
центрове
Остеоцентър
България

донори

фасции

141

ТБ България

37

Биорегенерация
Международна
очна банка

60

кости

сухожилия

кожи

1535

861

107

297

291

14

роговици

общо
2503

6

668

32

64

64

44

88

88
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Пирогов

18

ОБЩО

272

54
60

1886

1152

121

23

77

181

3400

Статистика на вземанията на тъкани и клетки от живи донори:

Лечебно
заведение
ДКЦ "Д-р
Грийнберг"
ТБ "Садаса
2007" ЕООД
УМБАЛ
"Алексндровск
а" ЕАД
ТБ
"Биохеленика
България"
ЕООД
ТБ
"Булген"АД
ТБ
"Биорегенерац
ия"
ТБ
"Криоцентър
България"
ЕАД
МЦ
"Афродита"
ООД

кръв
маст периф.
от
пла мле на
хемопо косте
доно пъпна пъпна цен чен тъка ет.ст.кл н
алоам бедр
ри
връв връв та зъб н
етки
мозък нион .гл.
7

7

101

101

66

66

40

31

27

130

127

127

253

253

230

542

540

469

462

449

440

95

14

13
2

1

13

НСБАЛХЗ

112

111

1

НСБАЛДОХЗ
СБАЛ
"Св.Лазар"

12

11

1

54

54
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ООД
МЦ
"Димитров"

6

Пирогов

25

ТБ България
ОБЩО:

345
2155

6
25
1634

1388

14

26

2

122

2

26

353
353

Статистика на блокираните и изтеглени от употреба тъкани и клетки:
Лечебно
фасци
сухож
рогов хрущя
алоам
заведение
и
кости илия кожи ици
л
шпан нион
Международна
очна банка
София
6
Биорегенерация
9
ТББългария
2
12
6
9
Остеоцентър
124
80
10
Пирогов
6
16
9
7
12
5
Бойчев
1
Ресбиомед
3

общо

6
9
29
214
55
1
3

Статистика на взети тъкани и клетки от животински произход:
УМБАЛСМ „Н. И.
Пирогов”
ОБЩО

процедури

ксенокожи (бр.)
45

45

количество в см²
114000см²

По отношение на сериозните нежелани реакции през 2013 СБАЛДОХЗ – София
отчита невъзстановяване на хемопоезата.
ТБ Биорегенерация съобщава различия в показателите на две лаборатории като
сериозни инциденти.

4.

Дейности по асистирана репродукция:

Изпълнителната агенция по трансплантация извършва следните дейности по
асистирана репродукция:
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1.

Контролира, координира и анализира дейността на всички лечебни
заведения, които извършват дейности, свързани с асистирана
репродукция, съгласно актуалната нормативна база. Следи за промени в
законодателството на ЕС в областта на асистираната репродукция, като
подпомага дейността на Изпълнителния директор за изготвянето на
Нормативни актове и Медицински стандарти в областта на асистираната
репродукция и прави предложения до Изпълнителния директор на ИАТ за
промени на местните нормативни актове.

2.

Издава удостоверения на лечебните заведения, за извършване на
дейности, съгласно изискванията на медицинския стандарт по асистирана
репродукция и Наредба № 16 от 25 април 2007 г. Подържа регистрите за
дейности по асистирана репродукция съгласно Наредба № 28 от 20 юни
2007 г.

3.

Извършва планови и внезапни проверки на всички лечебни заведения,
които извършват дейности по асистирана репродукция, съгласно Наредба
№ 4 от 19 февруари 2007 г. Изготвя отчети и доклади и статистики за
дейностите по асистирана репродукция до Европейската комисия и по
различни международни програми.

4.

Организира и участва в дейности, свързани с повишаване на
професионалната квалификация и правоспособност на лицата,
осъществяващи дейности по асистирана репродукци. Участва в
разработването и изпълнението на национални стратегии и програми,
международни проекти, анализи и прогнози в областта на асистираната
репрдукция.

Данни от регистрите съгласно Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по
асистирана репродукция през 2013г.:


Данни от годишните отчети на Лечебните заведения по асистирана
репродукция съгласно чл.3 - отчетените данни са от 31 ЛЗ (към днешна дата
лечебните заведения, който имат издадено удостоверение от ИАТ и съответно
разрешително от МЗ да извършват дейности по асистирана репродукция са 32,
едно от тях - Тъканна банка „Биорегенерация” ЕООД - не извърша процедури по
асистирана репродукция). Друго лечебно заведение - МБАЛ за женско здраве
Надежда ООД - има издадено удостоверение, но няма издаден УИН и не
извършва дейност по асистирана репродукция.

I. Брой и вид извършени дейности по експертиза на:
1. потенциални реципиенти на:
а) сперматозоиди;
б) яйцеклетки;
в) зиготи;
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296
7 594
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2. донори на:
а) сперматозоиди;
б) яйцеклетки;
в) зиготи.

12 135
7 846
474

II. Брой извършени дейности по вземане на гамети:
1. сперматозоиди;
2. яйцеклетки.

12 841
8 222

III. Брой и вид извършени дейности по асистирана
репродукция:
1. хормонална индукция на овулацията;
2. хормонална контролирана овариална (яйчникова)
хиперстимулация (КОХС);
3. инсеминации:
3.1. от партньор;
3.2. от донор;
4. оплождане на една или повече яйцеклетки, намиращи се извън
тялото на жената чрез:
4.1. класическо "ин витро" оплождане (IVF);
4.2. интраовоцитно инжектиране на единични сперматозоиди (ICSI);
5. вземане, експертиза, обработка, етикетиране и съхраняване на
яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи;
6. поставяне на една или повече зиготи в тялото на жената
(ембриотрансфер - ЕТ), получени след оплождане на яйцеклетки от
същата или друга жена;
7. биопсия на бластомери от зиготи за целите на
предимплантационната генетична диагностика (PGD);
8. ембриоредукция.

5 927
6446

3 112
596

1 375
6 345
34 140
7 760

38
34

IV. Брой реципиенти, на които са поставени гамети/зиготи:
1. сперматозоиди;
2. яйцеклетки;
3. зиготи.

3 710
144
7 840

V. Брой извършени дейности по съхраняване на гамети/зиготи:
1. сперматозоиди;
2. яйцеклетки;
3. зиготи.

2 013
323
2 575

VI. Брой извършени дейности по етикетиране на гамети/зиготи:
1. сперматозоиди;
2. яйцеклетки;
3. зиготи.

14 133
16 406
12 492
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VII. Брой раждания в резултат на асистирана репродукция:
1. раждане на едно здраво дете;
2. раждане на близнаци;
3. раждане на повече от два плода;
4. раждане на плод (плодове) с вродени малформации или
заболявания (следва да се посочи вид на
малформацията/заболяването с код по МКБ-Х).


1 446+14
едноплодни
бременостти
546+2 двуплодни
бременостти
12
1МКБ-Q66.0,
1МКБ-Х- Q89.7

Данни от Периодичните доклади за сериозни нежелани реакции (СНР) и
сериозни инциденти (СИ):

Докладите за сериозни нежелани реакции и сериозни инциденти се предоставят
до края на февруари съответната година. Към настоящия момент в агенцията са
постъпили данни от 31 ЛЗ. С изключение на СБАЛГАР „Д-р Малинов”гр.София, и
„СБАЛАГРМ-София” ООД гр. София няма регистрирани СНР и СИ. Регистрирани по
съответния нормативен ред са 2 СНР от СБАЛГАР „Д-р Малинов” и 1бр.„СБАЛАГРМСофия”.


Годишни доклади за броя на блокираните, изтеглените и унищожените
яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи:

Годишните доклади се предоставят до края на февруари на съответната година.
Към настоящия момент в агенцията са постъпили данните от 31 ЛЗ. Обощени данни за
2013 са представени в таблицата по-долу:
Блокирани
сперматозоиди
овоцити
зиготи
Общо:


Изтеглени
158 сперматозоиди
636 овоцити
1 507 зиготи
2 301 Общо:

Унищожени
140 сперматозоиди
930
643 овоцити
5235
1 549 зиготи
7196
2 332 Общо:
13 361

Данни от ежемесечните доклади съгласно чл. 44, т.1, 2 и 3:- Обощените данни
от 31 ЛЗ по асистирана репродукция са представени в таблицата по-дол:.

регистър
донори
18 291

регистър репродуктивни клетки
овоцити
сперматозоиди
ембриони
37 361

12 077

26 050
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реципиенти
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* Съгласно изискванията на Наредба № 28 няма отчитане по процедури, но
съобразно дейността може да се счита, че регистър донори е равен на
процедури по взимане/даряване, а регистър реципиенти се равнява на
процедури по поставяне.

процедури
№

Лечебни заведения
1 Медицински център за асистирана репродукция Варна ООД
Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна
2 медицина” ООД
Медицински център за асистирана репродукция
3 „Репробиомед” ООД
Медицински център за асистирана репродукция „Технобиос”
4 ЕООД
5 „Ин витро Медицински център „Братя Тодорови” ООД

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

„Ин витро Медицински център „Вяра” ЕООД - София”
Медицински център „Бора” ЕООД
Ин витро АГ Медицински център "Димитров” ЕООД
„Медицински център Афродита ООД”
Медицински център „Свети Иван Рилски” ЕООД гр.Тутракан
Медицински център „Репромед” ЕООД
" Медицински център репродуктивно здраве Д-р ЩеревРусе"-ООД, гр.Русе
Амбулатория - Медицински център за спешна медицинска
помощ „Олимед” ООД
Амбулатория - Медицински център за специализирана
медицинска помощ – Майчин дом”- ЕООД гр.Варна
Амбулатория за спешна медицинска помощ - Медицински
център „София 2000” ООД
„Амбулатория - Медицински център за специализирана
медицинска помощ Д-р Марио Давидков” ЕООД
Амбулатория за специализирана медицинска помощ –
Медицински център „Свети Иван Рилски” ООД гр. Шумен
„Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска
помощ - Медицински център Салманида”
Специализирана болница за активно лечение по гинекология
и асистирана репродукция „Д-р Малинов”ООД
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ET

IH

ID

203

110

0

248

106

14

214

121

23

0

4

0

51

71

16

17
40
142
185
235
59

22
31
142
64
241
40

3
5
27
20
17
5

8

49

14

94

35

19

113

105

38

100

34

0

33

0

0

0

55

6

9

35

1

288

30

6
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Втора спрециализирана акушеро-гинекологична болница за
20 активно лечение – Шейново ЕАД

0

21 Многопрофилна болница за активно лечение "Вита" ЕООД
Първа спрециализирана акушеро-гинекологична болница за
22 активно лечение „Св. София” АД
Специализирана болница за активно лечение "Свети Лазар"
23 ООД
„Специализирана болница за активно лечение по акушено24 гинекологична и репродуктивна медицина „София” ООД
Специализирана болница за активно лечение по акушерство и
25 гинекология „Селена”ООД
Спрециализирана акушеро-гинекологична болница за
26 активно лечение „Д-р Щерев” ЕООД
Специализирана болница за активно лечение по акушерство и
27 гинекология „Майчин дом” ЕАД, гр.София
Многопрофилна болница за активно лечение „Бургас”АД,
28 гр.Бургас

18

0

72

104

13

60

55

1

27

6

0

335

116

47

456

256

71

861

496

132

36

87

16

17

42

12

29 „Виена Ин витро Медицински център“- ЕООД гр. София
69
47
8
"Медицински център за репродуктивне медицина Радост“ 30 ООД, гр. Варна
41
6
0
„Медицински център Надежда Репродуктив София” ЕОД,
31 гр.София
3746
584
82
Легенда: ET – ембриотрансфер; IH – партньорска инсеминация; ID – донорска
инсеминация
 През 2013г. са направени 452 проверки в регистър „непартньорски донори” от
20 ЛЗ, съгласно чл.7, т.3 и чл.12, т.2 от Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за
дейностите по асистирана репродукция на МЗ, както и за изпълнение на т.5.7 от
Раздел IV от Медицинския стандарт по „Асистирана репродукция” към същата
Наредба. Обощените данни са представени в таблицата по-долу:
Лечебни заведения

1
2

3

Медицински център за асистирана
репродукция Варна ООД
Медицински център „Клиничен
институт за репродуктивна медицина”
ООД
Медицински център за асистирана

мъже

жени

1

1

CRYOS
INTERNATIO
NAL / Датска
банка/
0

24

77

0

101

15

8

0

23
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4
5
6
7
8

9

репродукция „Репробиомед” ООД
Ин витро АГ Медицински център
"Димитров” ЕООД
„Медицински център Афродита ООД”
Медицински център „Свети Иван
Рилски” ЕООД гр.Тутракан
Медицински център „Репромед” ЕООД
Амбулатория - Медицински център за
специализирана медицинска помощ –
Майчин дом”- ЕООД гр.Варна
Първа
спрециализирана
акушерогинекологична болница за активно
лечение „Св. София” АД

7

7

0

14

0
3

2
3

0
0

2
6

9
0

2
0

0
43

11
43

3

2

0

5

10

„Амбулатория за специализирана
извънболнична медицинска помощ Медицински център Салманида”

1

0

0

1

11

Специализирана болница за активно
лечение по гинекология и асистирана
репродукция „Д-р Малинов”ООД
Многопрофилна болница за активно
лечение "Вита" ЕООД
„Специализирана болница за активно
лечение по акушено-гинекологична и
репродуктивна медицина „София”
ООД
Специализирана болница за активно
лечение по акушерство и гинекология
„Селена”ООД
Спрециализирана акушерогинекологична болница за активно
лечение „Д-р Щерев” ЕООД

12

15

0

27

18

0

0

18

7

11

0

18

7

15

0

22

0

37

41

78

"Медицински център за репродуктивне
медицина Радост“ -ООД, гр. Варна
Медицински център „Бора” ЕООД
„Медицински
център
Надежда
Репродуктив София” ЕОД, гр.София
„Виена Ин витро Медицински център“ЕООД гр. София
" Медицински център репродуктивно
здраве Д-р Щерев-Русе"-ООД, гр.Русе

7

13

0

20

1
26

0
18

0
0

1
44

0

1

0

1

0

1

14

15

12
13

14

15

16
17
18
19
20
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5.

Международно сътрудничество

Дейността на ИАТ по отношение на международното сътрудничество през 2013
година е свързана с осъществяването на следните дейности:
Дейности по международно сътрудничество през 2013 в ИАТ
Месец/дата
Дейност
Посещение на г-жа Мирела Бусич и проф. Ф. Делмонико – по
Март
5-6 март 2013
инициативата SEEHN-RHDC (Здравна мрежа на Югоизточна
Европа-Регионален център за развитие на здравето);
Проведена среща в МЗ
13-14 март 2013
ЕК-Брюксел: - Среща на Компетентните власти по органно
донорство с участието на д-р M.Симеонова
Посещение на д-р М.Симеонова и д-р М.Гичева в Загреб по
Април
3-5 април 2013
покана на Хърватското Министерство на здравеопазването обмяна на опит в донорството и трансплантациите
5 април 2013
Среща на партньорите по проекта ACCORD в Париж – с
участието на Д. Пехливанов
24-27 април 2013
Молдова-Кишинев - Multi-Country Workshop on Funding Models
for Deceased Donation and Transplantation (Многонационална
работна сесия по модели на финансиране за трупно донорство и
трансплантация) – изнесена презентация от българска страна.
Финансирането на срещатата е осигурено от техническият фонд
на Европейската комисия – TAIEX; Организатори: Р.Хърватия и
Молдова – от българска страна е участвал д-р Йордан Пеев
FOEDUS (Faciliating exchange of organs donated in EU member
Май
7 май 2013
States- Улесняване обмена на дарени органи между странитечленки на Европейския съюз ) – Люксембург - Начална среща по
проекта с участие на България в Раbотен пакет WP7; На срещата
присъства д-р Симеонова
16-17 май 2013
Регулярна среща на Комитета по органно донорство с участие на
д-р М.Симеонова
Европейска комисия – Брюксел - Среща на Компетентните власти
Юни
5-6 юни 2013
за тъкани и клетки с участието на д-р Й.Пеев
4-6 юни 2013
Среща по проект ACCORD – Посещение в ИАТ на д-р К.Ламот от
АБМ-Франция, партньор по проекта и представяне на СОП-ове
по органно донорство; Срещи в Плевен и в „Пирогов“
FOEDUS – Любляна - Първа среща по проекта под ръководството
Юли
4 юли 2013 г
на “Словения Трансплант“ и Deutsche Stiftung Organtransplantation
– Германия. В срещата участва д-р М.Симеонова
17-18 юли 2013
Р.Хърватия- Загреб - Инициативата RHDC (Регионален център за
развитие на здравеопазването) с финансиране от Техническия
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Септември
18-19 септември
2013
Октомври
7 октомври 2013
16-17 октомври
2013
Ноември
12-13 ноември
2013
Декември
3-4 декември 2013

фонд на Европейската комисия TAIEX: Multi-country Workshop
on Deceased Donation and Transplantation (Многонационална
работна сесия по модели на финансиране за трупно донорство и
трансплантация).
Участват: д-р М.Симеонова и д-р М.Гичева от ИАТ и делегация
от МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ : д-р Кр.Бинев и д-р Г.Бързаков.
Изнесени презентации: от Д-р М.Симеонова, д-р М.Гичева и
обща презентация от делегацията на МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
Среща на Компетентните власти по органно донорство с
участието на д-р М.Симеонова
Европейска комисия- организиране на Работна сесия за
журналисти. ИАТ оказва съдействие чрез предоставяне на
информация за участие на журналисти от български медии.
Среща по проекта ACCORD – Мадрид – Междинна среща на
партньорите по проекта. Участват: д-р М.Симеонова и г-жа
Д.Петкова
Страсбург. Среща на работната група за изработване на 2-ро
издание на Ръководство по качесто и безопасност на органи за
трансплантация. Участва д-р М.Симеонова
Европейска комисия – Брюксел - Среща на Компетентните
власти за тъкани и клетки с участие на д-р Й.Пеев

Участия в международни инициативи, въпросници, статистически проучвания –
прeз 2013г ИАТ участва в седните инициативи:
Проучване за тъкани и клетки: данни за Т.Банки в
България
Участват: д-р Й.Пеев и д-р Цв.Георгиев
Изданието Newsleter Transplant- Испания: Въпросник: данни по органно донроство”
Участват: д-р М.Гичева, д-р Ев.Цветкова и
В.Маринкова
ACTOR
Проучване, организирано от NIVEL (Холандски
институт за проучване на здравното обслужване)
съгл. Сключен договор на ЕК – фокусирано върху
развитието на донорството и трансплантацията в
страните-членки – допълнителни данни.
Участват: д-р М.Гичева и В.Маринкова
EUROCET 128
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6.

Годишни отчети от лечебните заведения, подадени към ИАТ за 2013:

В ИАТ са получени следните годишни отчети от работата на следните
лечебни заведения по органна трансплантация:
1.МБАЛ-Русе-АД
2.МБАЛ-Шумен-АД
3.МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"- гр.Велико Търново
4.МБАЛ-Добрич-АД
5.ВМА-София
6.УМБАЛ "Св.Марина"–гр.Варна
7.МБАЛ-НКБ –ЕАД
8.МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД-гр.Смолян
9.Токуда Болница София
10.МБАЛ–Бургас-АД
11.УБ Лозенец
12.МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД-гр.Сливен
13.УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД
14.МБАЛ Пловдив –АД
15.МБАЛ "Проф.д-р Параскев Стоянов" АД-гр.Ловеч
16.УСБАЛССЗ "Св.Екатерина" ЕАД
17.УМБАЛ "Александровска" ЕАД
До настоящия момент не са подали годишните си отчети 10 лечебни заведения.
В ИАТ са получени следните годишни отчети от работата на следните
лечебни заведения по тъканна трансплантация:
1. СОБАЛ Вижън ООД гр. София
2. СОБАЛ „Академик Пашев" ООД гр. София
3. "ТБ - Булген" АД гр. София
4. Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология
5. СБАЛ "Селена" ООД гр. Пловдив
6. СБОБАЛ – Варна " ЕООД, гр. Варна
7. Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна
медицина "Н.И.Пирогов" ЕАД гр. София
8. МБАЛ "Пловдив" АД
9. СБАЛОБ „Ден“ ЕООД, гр. София
10. Амбулатория - Медицински център за специализирана медицинска помощ
" Света Петка" ООД -гр. Варна
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11. Амбулатория - Медицински център за специализирана медицинска помощ
" Очна клиника Света Петка" АД гр. Варна
12. „ТБ Биодар 2010 ” ЕООД гр. Пловдив
13. Международна очна банка - София ЕООД гр. София
14. ТБ "Остеоцентър България" ЕАД гр.София
15. Медицински център по офталмология "Ресбиомед" ЕООД гр. София
16. "Ин витро Аг Мц Димитров” ЕООД гр. София
17. "ТБ - България" ЕООД гр. София
18. МБАЛ "Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен
19. Специализирана болница за активно лечение на очни заболявания дъга –
ЕООД гр. София
20. "ТБ Биохеленика България" ЕООД гр. София
21. „СОБАЛ-Пентаграм”ЕООД, гр. София
22. МЦ ”Пентаграм 2012” ООД, гр. София
23. "Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна
хирургия" ЕООД гр. София
24. "ТБ Биорегенерация" ЕООД, гр. София
25. "ТБ Крио център България" АД гр. София
26. "Диагностично - консултативен център д-р и. С. Грийнберг" ООД гр. София
27. "МБАЛ -Бургас" АД, Бургас
28. "СОБАЛ - Доцент Георгиев" ЕООД гр. Варна
29. „МЦ Афродита” ООД гр. София
30. "ТБ Биогенини " ЕООД гр. Пловдив
31. УСБАЛССЗ "Света Екатерина" ЕАД София
32. „ТБ Садаса 2007” ЕООД гр. София
33. МБАЛ "Токуда Болница София" АД гр. София
34. СБАЛ „Свети Лазар" ООД гр. София
35. УМБАЛ – „Александровска" ЕАД София
36. НСБАЛХЗ – ЕАД”, гр. София
37. СБАЛОБ „Зора" ООД гр. София
38. СБАЛОБ "Зрение" ООД гр. София
39. ВМА - София, гр. София
40. МБАЛ "Света Марина" ЕАД гр. Варна
41. Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия
"Проф.Б.Бойчев" ЕАД гр. София
42. МБАЛ - Русе АД гр. Русе
Не са подали годишните си отчети 13 лечебни заведения.
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7. Участие в работни групи за промени в законодателството:
През 2013 са въведени в българското законодателство по трансплантация
допълнителните изисквания на Директива 2012/17/ЕО по отношение на някои
техничиски изисквания за изследване на тъкани и клетки и на Директива за
изпълнение 2012/25/ ЕС на Комисията от 09.10.2012г. за установяване на
информационните процедури за обмен между държавите.членки на човешки органи,
предназначени за трансплантация
8. Дейности в ИАТ, свързани с разглеждане и одобряване на подадени заявления
от ЛЗ за възстановяване на направените разходи за извършени дейности по
трансплантация през 2013
Текущо, през цялата година, е проверявана и обработвана документация за
съответствие на заявените разходи на лечебните заведения за извършени дейности по
трансплантация на основание Наредба №29/2007г. за възстановяне на разходите и за
относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани
от Министерството на здравеопазването на следните лечебни заведения.
Във връзка с разглеждане и одобряване на подадените заявления от ЛЗ е
разработена релационна база данни от главния експерт, отговарящ за информационните
технологии на ИАТ, съдържаща информацията за лечебните заведения с техните
договори, постъпващите искания и отпусканите средства по реда на Наредба 29 от 2007
г. Базата е съвместима с MS SQL server, и позволява осъществяване на контрол на
постъпилите в ИАТ искания, подпомага вземането на решения за размера на
възстановяваните на ЛЗ разходи и средствата за труд по свързаните с трансплантация
дейности и предотвратяване на финансиране извън регламента. Програмата за работа с
базата данни поддържа функции за обобщаване и отчитане на дейностите и средствата
по лечебни заведения, по отделни дейности и по лица, както и изготвяне на
необходимите справки.
Базата данни е внедрена за дейностите, свързани с
трансплантация на тъкани и клетки, доуточняват се изискванията по приложенията към
Наредба 29, свързани с дейностите по трансплантация на органи.
Обощена справка за ивършената дейност е представена в таблицата по-долу:

Лечебно заведение
1. НСБАЛХЗ гр. София
2.УМБАЛ
Алаксандровска”
София
3.СБАЛДОХЗ гр. София
4.УБ „Лозенец”,гр.София

гр.

1202 гр.София, ул. Братя Миладинови 112
тел.: +359 2 813 50 10, факс: +359 2 931 61 51
e-mail: iat@ bgtransplant.bg
web: www.bgtransplant.bg

Брой
заявления,
изпратени
към МЗ
168
7315
20
15
26/27

5.МБАЛ „Света Марина” гр. Варна
6.СБАЛССЗ „Света Екатерина” гр.
София
7.УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” гр.
София
8.МОБАЛ „Стефан Черкезов” гр.
Велико Търново
9.АМЦСМП „Св.Петка” гр. Варна
10.СБОБАЛ гр. Варна
11.МЦ „Андреев и Ко”
12.ВМА-София
13.„СОБАЛ-Доц.Георгиев” ,гр.Варна
14.МБАЛ Шумен
15.МБАЛ „ Д-р И.Селимински ”
,гр.Сливен
16.МБАЛ
„Д-р
Н.Василев”,
гр.Кюстендил
17 УМБАЛ „ НКБ ” ,гр.София
18. „СБАЛОБ Ден” ,гр.София
ОБЩО

155
42
3
3
7
17
1
8
2
4
12
2
10
22
7806

Във връзка с възстановяване на разходите за диагностика и лечение на
реципиента в следтрансплантационния период /Приложение 4 към чл.13, ал.7/ от
Наредба 29/2007г./ заявленията за финансиране са обработвани на тримесечен период
по болници и персонално по пациенти. Броят на пациентите, които персонално се
следят за ненадвишаване на съответните допустими разходи по Наредба 29/2007г., към
края на 2013 г., е около 700 човека.

С УВАЖЕНИЕ,
Д-Р МАРИЯНА СИМЕОНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
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