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ДО
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКЛАД
от
Д-Р МАРИЯНА СИМЕОНОВА - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ (ИАТ)

Относно: Отчет за дейността на ИАТ през 2015 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Представям Ви доклад за цялостната дейност на Изпълнителната агенция
по трансплантация за 2015 г., разпределена по дирекции, както следва:
І.

ДИРЕКЦИЯ
ДЕЙНОСТ”.

„ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА И АДМИНИСТРАТИВНА

Въз основа на определената бюджетна сметка за разходите за 2015 г. 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 съгласно Закона за счетоводството.
Актуализирана е Счетоводната политика на Изпълнителна агенция по
трансплантация, като е съобразена с новите изисквания на Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните организации /СБО/, Указанията на Министерство на
финансите. Индивидуалният сметкоплан на ИАТ е актуализилран и съобразен с
индивидуалният сметкоплан на МЗ, Закона за финансовото управление и контрол в
публичният сектор, Закона за публичните финанси и други нормативни актове,
свързани с дейността на ИАТ.
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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 всички разходнооправдателни документи са проверени от финансовия контрольор преди поемане на
задължение.
Всички ежемесечни касови отчети и разшифровки са изпращани своевременно в
дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността ” на МЗ. В
МЗ е представен и годишния касов отчет за 2015 г. с необходимите справки,
разшифровки и приложения, равнение между данните от касовия отчет и оборотната
ведомост на ИАТ с програма Еква Равнение, свързани с финансовото приключване на
2015 г. Изготвени са и изпратени в МЗ в указаните срокове и справките касаещи
поетите ангажименти по Бюджет и Сметки за средствата от ЕС.
Изготвени са и представени в МЗ справките и разшифровките, касаещи
Бюджетна прогноза 2016-2018 г.
Разходите, извършени за дейността през 2015 г., са както следва:
Бюджетна
план сметка
на ИАТ за
2015 г. в лв.

Разходи за
възнагражде
ния по §01 в
лв.

689 020

380 614

Други
Разходи за
възнаграждения осигуровки
и плащания на по §05 в лв.
персонала §02 в
лв.

33 870

115 859

Разходи за
текуща
издръжка
и ТБО по
§ 10 и § 19
в лв.

132 349

Капиталови
разходи
§52-01
§52-03
в лв.

Общо
разходи
на ИАТ
за 2015г.
в лв.

24 000

686 692

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 информационната инфрастуктура и
софтуер.
- 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 31.12.2015 г. Изготвени са инвентаризационни описи, ведно със сравнителни
ведомости за конкретните резултати от проведената инвентаризация.
През 2015 г. ИАТ приключи успешно четири проекта по Оперативна програма
„Административен капацитет“ съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.
Проект

Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на
интегрирана информационна система, предоставяща
административни услуги

Програма
Бюджетна

ОПАК
BG051PO002/13/3.1-08
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линия
Обща стойност
на проекта
Договор
Период на
изпълнение
Резултат от
проекта

685037.90 лева
13-31-8/04.04.2014
16 месеца – 04.04.2014 – 04.08.2015
В рамките на проекта е направен анализ на
процесите и
взаимоотношенията на организационната и информационна структура
и се разработи методология за предоставяне на 11 он-лайн
административни услуги и обмен на данни между ИАТ гражданите и
бизнеса. Изграден е високо функционален уеб-портал за услуги в
унисон с унифицираната визия за електронно управление.
Подобри се административното обслужване на гражданите и бизнеса
чрез изграждане на интегрирана информационна система в ИАТ,
съответстваща на разработените европейска и национална рамки за
оперативна съвместимост и усъвършенстване на административните
процеси, касаещи дейността на Агенцията и предоставяне на 11 онлайн административни услуги на граждани и бизнес.
Всички цели и заложени индикатори по проекта са изпълнени.

Проект

Изграждане на информационно-комуникационна среда,
поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и
клетки

Програма
Бюджетна
линия
Обща стойност
на проекта
Договор
Период на
изпълнение
Резултат от
проекта

ОПАК
BG051PO002/14/3.2-06
415599.39 лева
14-32-2/21.08.2014
12 месеца – 21.08.2014 – 20.08.2015
В резултата на изпълнението на проекта е реализирано комплексно
административно обслужване на гражданите и бизнеса и е осигурена
оперативна съвместимост на публичния и служебен регистър на ИАТ
със съществуващата в ИАТ информационна система. Поддържаните
от агенцията регистри (5 публични и 22 служебни) са цифровизирани
и са присъединени към централната инфраструктура на електронното
управление, съгласно изискванията на Общата стратегия за
електронно управление в Република България 2011 - 2015.
Документите на разработения единен регистър – публичен и
служебен, са внесени
в Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за удостоверяване на
създадените регистри.
Административните
процеси,
свързани
със
събирането,
обработванено, съхраняването и предоставянето на информация чрез
публичния и служебен регистър на ИАТ, са оптимизирани.
Чрез реализирания проект постепенно се въвежда електронен обмен
на данни между лечебните заведения и ИАТ, като се цели по-бързо и
сигурно представяне на информацията за извършените процедури, за
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донорските и пациентски досиета, за подходящите донори и
реципиенти.
Всички цели и заложени индикатори по проекта са изпълнени.
Проект

Повишаване на квалификацията и професионализма на
служителите от Изпълнителна агенция по трансплантация

Програма
Бюджетна
линия
Обща стойност
на проекта
Договор
Период на
изпълнение
Резултат от
проекта

ОПАК
BG051PO002/14/2.2-16
87407.65 лева
14-22-23/12.09.2014
12 месеца – 12.09.2014 – 12.09.2015
Повишени са квалификацията и професионализма на служителите от
Изпълнителната агенция по трансплантация чрез проведените
специализирани обучения.
В рамките на проекта се осъщестиха пет обучения в следните
области:
 Специфично европейско и национално законодателство в областта
на трансплантациите на органи, тъкани и клетки – транспониране
на европейските директиви в законодателството на различните
европейски страни”
 Биоетика и законодателни инициативи
 Планиране и провеждане на информационни кампании, свързани с
популяризиране на донорството на органи, тъкани и клетки
 Управление на донорския процес в различните европейски страни
в светлината на международния обмен на органи, тъкани и клетки,
който се извършва от ИАТ.
 Европейски стандарти за качество и безопасност на човешките
органи, тъкани и клетки, предназначени за трансплантация.
Всички цели и заложени индикатори по проекта са изпълнени.

Проект

Подобряване на ефективността на Изпълнителна агенция по
трансплантация чрез оптимизиране на структурата и функциите
й

Програма
Бюджетна
линия
Обща стойност
на проекта
Договор
Период на
изпълнение
Резултат от
проекта

ОПАК
BG051PO002/14/1.1-08
114737.01 лева
14-11-13/19.08.2014
12 месеца – 19.08.2014 – 19.08.2015
Подобрена е организацията на работа в Изпълнителна агенция по
трансплантация чрез постигане на по–голяма ефективност и
ефикасност на структурата и функциите й. В резултат на
изпълнението се извърши функционален анализ на агенцията, в т.ч.
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анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на
ефикасността.
Оптимизирани са функциите и е подобрена ефективността и
ефикасността от дейността на агенцията.
Изготвени са стратегия за организационно развитие, модели за
управление на промените, методика и индикатори за мониторинг и
управление въведените нови организационни правила и модели.
Всички цели и заложени индикатори по проекта са изпълнени.
Определени са оперативните и стратегически цели на Агенцията за 2015 г.,
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
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.
През 2015 г. по проект „Подобряване на ефективността на Изпълнителна агенция
по трансплантация чрез оптимизиране на структурата и функциите й“ се извърши
цялостен преглед на вътрешните правила и актове на ИАТ. Те са преработвани,
актуализирани и допълвани, в съответствие с действащата нормативна уредба и с цел
оптимизиране на дейностите и функциите на агенцията. Промените във вътрешните
актове са въвеждани на основание заповеди на Изпълнителния директор на ИАТ.
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 2015 г. служители на Агенцията участвуваха в следните обучения на Института по
публична администрация:
1. Въведение в държавната служба – 3 служители;
2. Лидерство за добро управление – 2 служители;
3. Вътрешен контрол и одитиране на финансовата дейност на държавните
институции – 1 служител;
4. Бази данни с MS ACCESS (начинаещи) – 1 служител;
5. Електронни таблици с MS EXCEL (надгарждащ курс) – 3 служители;
6. Умения за работа с Power Point – 2 служители;
7. Английска граматика опреснителен курс – 1 служител;
8. Управление на риска в дейността на администрацията - 1 служител;
9. Прилагане на ЗОП надграждащ – 1 служител;
10. Електронно управление – надграждащ курс– 1 служител;
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11. Електронен подпис – 1 служител;
Осем служителя от дирекция „ Регистри, информация, контрол и развитие на
трансплантацията” преминаха обучение във връзка с изискванията на „Наредба № 4 от
19 февруари 2007 г. за условията и реда за извършване на инспексции на лечебните
заведения“.
Седем служителя на ИАТ преминаха обучение по безопасност и здраве, съгласно
изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за
провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по
правилата за осигуряване на ЗБУТ.
По проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите
от ИАТ“, Договор № 14-22-23 от 12.09.2014 г., сключен между ИАТ и Министерство на
финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма
„Административен капацитет” се проведоха обучения за служители на агенцията
последните теми:
 „Биоетика и законодателство“ – 19 служителя;
 „Планиране и провеждане на информационни кампании за донорство на
органи,тъкани и клетки“ – 15 служителя;
 „Европейски директиви и национално законодателство в областта на
трансплантациите на органи, тъкани и клетки-транспониране на
евр.директиви в законодателството на различните европейски страни“ – 20
служителя;
 „Управление на донорския процес в различните европейски страни отново в
светлината на международен обмен на органи, тъкани и клетки“ – 25
служителя;
 „Стандарти за качество и безопасност на човешките органи, тъкани и клетки,
предназначени за трансплантация, в светлината на интегрирана система за
обмен между държавите членки на ЕС“ – 25 служителя;
През 2015 г. служители на агенцията преминаха обучения организирани от
Министерски съвет по следните теми:
 Механизми за оценка и приложение на мерки за противодействие на
корупцията при предоставянето на административни услуги и при
функционирането на регулаторните режими в работата на централната
администрация – 5 служителя;
 Обучение на крайни потребители за работа в ИИСДА – 1 служител;
 Обучение на крайни потребители за работа ЕИСУЧРДА – 1 служител;
 „Публикуване на служебен достъп на регистри на държавната
администрация и свързване на секторни информационни системи на
държавната администрация с публикуваните на служебен достъп регистри“ –
2 служителя;
В изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд , Наредба №
3 от 28 февруари 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински
прегледи на работниците и Наредба № 7 от 2005 г. за минималните изисквания за
осигуряване на ЗБУТ при работа с видеодисплеи се сключи договор с лечебно
заведение за извършване на профилактични медицински прегледи, в резултат на което
служителите на Агенцията преминаха профилактични офталмологични прегледи.
През 2015 година по Проект № К12-21-1/26.02.2013 г. „Подобряване на
управлението на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА –
предпоставка за ефективна администрация“ на Министерски съвет, в ИАТ се внедри
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Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната
администрация.
През отчетния период в ИАТ са проведени 3 конкурса за начначаване на
държавни служители на следните длъжности:
- главен експерт IT в дирекция РИКРТ;
- главен юрисконсулт в дирекция ФСАД;
- главен експерт „Връзки с обществеността“ в дирекция ФСАД;
По проведените конкурси няма регистрирани възражения, свързани с
организиране, провеждане и класиране по конкурсни процедури.
Анализът на медийната среда от последните три години показва няколко
тенденции, които остават неизменни и все повече се задълбочават и през
последната година.
През 2015 г. българската медийна среда продължаваше да се характеризира
предимно с отразяването на политически и икономически новини. Въпреки това,
социалните и здравни процеси бавно, но сигурно завземаха медийното пространство и
се превръщаха, доста често, във водещи теми в обществото. Основна роля за това има и
Изпълнителна агнеция по трансплантация, която, благодарение на колаборацията с
медийните партньори, успя да представи пред обществеността сериозни казуси и
ситуации, произтекли от теми, свързани с донорстото и трансплантациите (напр.
първата трансплантация на органи от пациент в мозъчна смърт на 74-годишна възраст,
първият човек в България с последователно трансплантирани два органа и др).
Друга тенденция, която се наблюдава през изминалата година е, че и в България
нараства интересът на обществото към електронните медии и социалните мрежи, които
играят ролята на коректив и алтернативен източник на информация. Бумът на
съвременните електронни медии от 2011 г. до сега оказва своя ефект и върху медийната
среда, което предполага отново да се търсят послания и аудитории, близки до хора в
младежка и активна възраст.
КОМУНИКАЦИОННИ ПОСЛАНИЯ КЪМ МЕДИИТЕ
И през 2015 г. информацията към медиите беше подавана обективно и
регулярно, с фокус върху ключови послания и съдържателни елементи, формиращи
положителния публичен образ на Изпълнителна агенция по трансплантация.
С представителите на медиите традиционно се поддържат отношения, изградени
върху взаимно доверие, прозрачност и зачитане на целите и оперативните нужди на
журналистите.
Журналистическата продукция през годината беше обект на всекидневен
мониторинг. Всяко събитие и проява намери своето медийно отразяване. През 2015 г.
бяха организирани седем пресконференции, свързани с представянето на целите и
резултатите на осъществените проекти.
През 2015 г. темите, свързани с донорство и транслантации заема все по-значимо
място в информационния поток както на национално, така и на регионално ниво.
Информационните агенции и сайтове - Агенция „Фокус”, БТА, БГНЕС, news.bg,
inews, dir.bg, dnes.bg, dnes +, darik news, mediapool, medicalnews, patient.bg, blitz.bg,
fakti.bg, zdrave.net и др. – бяха и сериозен ретранслатор на приоритетна по значение
информация към останалите медии.
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Телевизии с широка зрителска аудитория като, БНТ, bTV, TV 7, news 7, Nova
ТV, BG ON AIR реализираха репортажи и интервюта както в новините, така и в
различни тематични предавания и рубрики. Традиционно добри са позициите на ИАТ в
радио “Фокус”, БГ радио, БНР, Дарик радио. Печатни медии като „Стандарт”
„Дума“, „Телеграф“, „Новинар“, „Монитор“, „24 часа“, „Труд“, „България днес”,
„Преса” продължиха обективното и безпристрастно отразяване на широкомащабните
дейности и инициативи на ИАТ.
Със сериозен приоритет за Изпълнителна агенция по трансплантация
продължава да бъде работата с пациентските и неправителствени организации. През
2015 г. бяха организирани повече от 10 срещи и много неофициални събирания,
свързани с организацията и провеждането на общите събития на ИАТ и НПО сектора.
На тях присъстваха представители на Български съюз на трансплантираните, Алианс на
трансплантираните и оперираните, Национална асоциация на трансплантираните,
Федерация „Български пациентски форум“, Асоциация на пациентите с бъбречни
заболявания, Алианс на хората с редки болести, Българско общество на пациентите с
пулмонална хипертония, Асоциация „Пулмонална хипертония“, Национална асоциация
на децата с диабет, Фондация „Искам бебе“, Фондация „Майки за донорство“ .
В рамките на проведените срещи през 2015 г. основните теми, които бяха
дискутирани, бяха насочени към възможностите и общата работа на ИАТ и
пациентските организации за по-широка информационна дейност по теми, свързани с
донорството и трансплантациите, организирането и провеждането на Европейската
седмица на донорството през октомври месец, както и обсъждане на евентуални
предложения за промени в законодателството по отношение на кръстосаното
донорство.
Изпълнителна агенция по трансплантация, съвместно с пациентски организации
и приятели проведе за трети път в цялата страна, от 10 до 18 октомври 2015 г.
Европейска седмица на донорството. На 10 октомври за 17-та година Европа даде
публичност на каузата на европейско ниво. Кампанията протече под надслов „Частица
от теб може да бъде за някого целия свят!”, като по този начин отдадохме почит към
паметта на донорите и изразихме благодарност към техните близки. За първи път от
съществуването на ИАТ бяха показани, чрез медиите, различн истории на семейства,
които са загубили свои близки и които са взели тежкото решение да дарят органите им
за нов живот на нуждаещи се пациенти. По време на Европейската седмица на
донорството бяха реализирани следните мероприятия и инициативи:


10 октомври – откриване на кампанията със съвместна изложба на Асоциация
«Пулмонална хипертония» и ИАТ в градинката пред «Кристал»



11, 14, 15, 17 и 18 октомври – организиране на информационни кътове пред
Народен театър «Иван Вазов»



12 октомври – отбелязване на Европейския ден на донорството в аула
«Максима», в УМБАЛ «Св. Екатерина»



13 октомври - откриване на реновирана клиника и на ново крило за
трансплантирани в УБ „Александровска”, клиника по Нефрология и
трансплантация



14 октомври – прегледи за бъбречно-трансплантирани пациенти в Кожна
клиника на МБАЛ «Токуда Болница София»



16 октомври – тържествено отбелязване на Европейския ден на донорството и
празника на ВВС



18 октомври - закриване на Европейската седмица на донорството съвместно с
детски и младежки състави от Двореца на децата – София.
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В страната бяха организирани и проведени събития за популяризиране на
донорството и трансплантацията във Варна, Сливен, Бургас, Плевен.
През 2015 г. Изпълнителната агенция по трансплантация продължи дейността си
и по отношение на работата с ученици, студенти медици и студенти от други
специалности, както и младежи, като изпълнителния директор на ИАТ, участва с
презентации и лекции в следните събития: Семинар по редки болести - Пловдив;
Международна студентска конференция – Пловдив; Семинар на Националния алианс
на хората с редки болести и Четвърта национална конференция за пациенти с
пулмонална хипертония – Хисар; Обучителен семинар на Българския младежки червен
кръст; участие с презентации в срещи на пациентските организации в страната –
Шумен, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново.
През последните години се забелязва тенденция към повишение на активността
на журналистите към прояви с пряко демонстриране на дейността в полза на хората, с
директно участие и изказване на мнения от различни заинтересовани страни, по темите
свързани с трансплантациите и донорството. Интересът на журналистите се провокира
от събития, живи истории, човешки съдби.
Непрестанното следване на политика на безпристрастно, етично и
неексклузивно поднасяне на информация към всички медии през последните години е
още една причина, довела до сериозно затвърдените позиции на Изпълнителна агенция
по трансплантация в почти всички медии.
Постижение и новост за ИАТ е
непрекъснатото търсене от медиите на специалисти и професионалисти от Агенцията за
коментар на важни за обществото проблеми, свързани със здравната сфера и поспециално с трансплантационния процес.
През 2015 г. бяха подготвени и отпечатани различни информационни материали,
свързани с дейността на Агенцията както по няколко проекта, така и по различни
общественозначими кампании:
1)
Информационна дипляна, свързана с предоставяне на единадесет
административни електронни услуги за граждани и бизнес по проект „Електронно
обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна
система, предоставяща административни услуги в ИАТ“
2)

Брошура, която показва резултатите от горепосочения проект

3)
Информационна дипляна по проект „Подобряване на ефективността на ИАТ
чрез оптимизиране на структурата на функциите й“;
4)
Книжка с избрани есета от участниците в конкурса „Частица от теб може да
бъде за някого целият свяг“, посветен на Европейската седмица на донорството през
октомври месец;
5)
Информационни дипляни за национална кампания, посветена на Европейската
седмица на донорството през октомври месец;
В следствие на реализираните през 2015 г. проекти бяха изработени и
разпространени следните рекламни материали, целящи популяризирането на техните
резултати: флаш памет, чаши, тефтери, химикали, маус падове, транспаранти.
През 2015 г. от вписаните в Регистъра на административни услуги агенцията е
предоставила общо 8183 административни услуги на граждани и бизнеса като следва:
 Вписване в служебния регистър на лица, които са изразили несъгласие за
вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им – 11 бр.
 Вписване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи в служебния
регистър на ИАТ – 313 бр.
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 Изготвяне на справка от служебния регистър на Изпълнителна агенция по
трансплантация на лицата, които са изразили несъгласие за вземане на
органи, тъкани и клетки след смъртта им – 1 бр.
 Издаване на разрешение за износ на тъкани и клетки предназначени за
трансплантация в трети страни – 12 бр.
 Издаване на разрешение за осъществяване на дейност като тъканна банка4 бр.
 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) – 4 бр.
 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)- 5 бр.
 Издаване на удостоверение на лечебни заведения за дейности по
трансплантация, получили разрешение по реда на чл. 48 и чл. 40 от
Закона за лечебните заведения – 8 бр.
 Издаване на удостоверение на лечебните заведения за извършване на
дейности по асистирана репродукция, получили разрешение по реда на
чл. 48 и чл. 40 от ЗЛЗ – 6 бр.
 Подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетки – 79 бр.
 Предоставяне на достъп до обществена информация – 10 бр.
 Предоставяне на органи, тъкани и клетки, за които е удостоверена
невъзможност за използване за трансплантация – 1135 бр.
 Проверка в регистъра на ИАТ на донорите на сперматозоиди за
непартньорско даряване по отношение на броя предходни дарявания и
резултатите от тях – 245 бр.
 Проверка в регистъра на ИАТ на донорите на яйцеклетки по отношение
на броя предходни дарявания и резултатите от тях -766 бр.
 Регистриране на трансплантационна процедура по вземане и присаждане
на орган от жив донор – 28 бр.
 Регистриране на трансплантационна процедура по вземане на органи от
човешки труп – 65 бр.
 Регистриране на трансплантационни процедури по вземане на тъкан или
клетки – 4880 бр.
 Регистриране на трансплантационни процедури по присаждане на тъкан
или клетки – 611 бр.
За развитие и подобряване на технологичната обезпеченост, информационната
инфраструктура, комуникациите и средствата за осъществяване на административните
услуги в Агенцията бяха реализирани редица дейности. Обновена е интернет
страницата на агенцията, въведена е интегрирана информационна ситема за
предоставяне на електронни административни услуги и поддържка на базата данни за
трансплантациите на органи, тъкани и клетки. По проект „Изграждане на
информационно-комуникационна среда, поддържаща база данни за трансплантациите
на органи, тъкани и клетки ” финансиран по ОПАК са закупени и въведени в
експлоатация следния хардуер и софтуер:
ОПИСАНИЕ

Сървър - Dell PowerEdge R630
Мрежови адаптери –Brocade BR825 FC8 Dual Port
HBA Card PCIe 8Gbps Fibre Channel - Kit

БРОЙ

1
2
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Непрекъсваемо токозахранващо захранващо
устройство - UPS G-TEC 6000VA, AP160N-6KPDU
Сървърен шкаф 19" Сървърен шкаф Toten
42U/800/1000mm, AS8042
SAN Комутатор - Мрежов комутатор QLogic
SANbox 5800V
Системен сървърен софтуер – WinSvrDataCtr
2012R2 SNGL MVL 2Proc
Системен сървърен софтуер – SysCtrDatactr SNGL
LicSAPk MVL 2Proc

1

1
1
1
1

През 2015 година бе продължено обновяването на информационното
осигуряване и бяха извършени някои необходими промени в информационната
инфраструктура на ИАТ. Постигнатата съвместимост на всички компютърни системи
позволи цялостно прилагане на услугата Windows 2012 ActiveDirectory за определяне
на правила за достъп и използване на информационните ресурси за всички служители в
ИАТ. Бяха въведени мрежовите услуги и вътрешно прехвърляне на информация,
осигурявани от системата BusinessMessaging. Новите информационни системи и
приложения, включващи и регистрите на ИАТ, са базирани на MS SQL-server, което
автоматизира управлението, съхраняването и интенгритета на данните и позволява
извършване на мониторинг за всички информационни дейности.
Обновена бе системата за защита на информацията и достъпа до поддържаните
от ИАТ регистри с данни. Общата политика за ползване на ресурсите, прилагаща
определените потребителски роли и права с автоматизиран контрол на достъпа до
информацията ни позволи да отговорим на повечето изисквания за оперативна
съвместимост и информационна сигурност.
Надеждността на сървърите в инфраструктурата през 2015 година бе подобрена
значително. Новите сървъри и дискови масиви, управлявани от съвременния системен
софтуер, позволиха да приложим автоматично архивиране на цялата поддържана
информация, със запазване на версии на файловете. 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, каквито са изискванията на Закона за електронното управление и
Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна
сигурност.
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,
високотехнологични продукти;

C.

Асистирана репродукция.

клетки

и

терапия

с

Дейностите, свързани органно и тъканно донорство, както и с асистирана
репродукция трансплантация са свързани с:

 контролиране, координиране и анализиране на дейността на лечебните
заведения по осигуряване и трансплантация на органи и мотивирани
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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;

 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.

I. Дейности по органна трансплантация.
I.

Инспекции на лечебни заведения, извършващи органна и/или тъканна
трансплантация :

Представяме Ви извършените инспекции на лечебните заведения през 2015г. и
резултатите от тях, съгласно предварително утвърдения график от Изпълнителния
директор на ИАТ. Инспекциите са за издаване на удостоверения/разрешения за
дейност на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, както и на
тъканни банки; за извършени инспекции по сигнал; инспекции при установяване на
странични реакции и инциденти при извършване на дейности по трансплантация.
Проведени планови инспекции на лечебни заведения през 2015:
ЛЗ – трансплантация на органи

ЛЗ- съхранение и трансплантация на
тъкани и клетки

1

МБАЛ „Св.Марина“ ЕАД, гр.Варна

УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив

2

Университетска болница „Лозенец“,
гр. София

"МБАЛ - Търговище" АД, гр. Търговище

3

МБАЛ-Русе АД, гр. Русе

МБАЛ-Русе АД, гр. Русе

4

МБАЛ Шумен – АД, гр. Шумен

МБАЛ „Св.Марина“ ЕАД, гр. Варна

5

МБАЛ „Д-р Иван Селимински” - АД,
гр. Сливен

Пета МБАЛ - София ЕАД, гр. София

6

УМБАЛ „Национална кардиологична
болница“ ЕАД, гр. София

„СОБАЛ – Доцент Георгиев“ ЕООД, гр.
Варна

7

МБАЛ – Варна към
Военномедицинска академия, гр.
Варна

АМЦСМП "Света Петка" ООД, гр. Варна

8

УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив

"СОБАЛ Вижън" ООД, гр. София

9

МБАЛ „Д-р Никола Василев” – АД, СОБАЛ "Академик Пашев" ЕООД, гр.
град Кюстендил
София

10 МБАЛ Пловдив – АД, град Пловдив

СБАЛОБ "Зрение" ООД, гр. София

11 УСБАЛССЗ "Света Екатерина" ЕАД,
гр. София

"Ин витро АГ медицински център
Димитров" ЕООД , гр. София
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12 МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов”
АД, гр. Ловеч

"СБАЛЛЧХ" ЕООД, гр. София

13 МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.
Монтана

МБАЛ – Варна към Военномедицинска
академия, гр. Варна

14 Пета МБАЛ - София ЕАД, гр. София

"СБАЛОБ Зора" ООД, гр.София

15

АМЦСМП "Очна клиника Света Петка"
АД, гр. Варна

16

МЦО "Андреев и Ко" ЕООД, гр.София

17

СОБАЛ – "Пентаграм" ЕООД, гр. София

18

МБАЛ Пловдив – АД, град Пловдив

19

УСБАЛССЗ "Света Екатерина" ЕАД, гр.
София

20

"СБАЛ Свети Лазар" ООД, гр. София

21

УМБАЛ „Национална кардиологична
болница“ ЕАД, гр.София
През 2015г. са извършени следните тематични проверки:


Извършени проверки на ЛЗ за издаване на удостоверение
дейности по органна и тъканна трансплантация за 2015г:
1. СБАЛ „Св.Лазар“ ООД, гр.София
2. МБАЛ „Св.Марина“ ЕАД, гр.Варна
3. МБАЛ- Бургас АД, гр.Бургас
4. МБАЛ „Св.Пантелеймон“ АД, гр.Ямбол
5. УМБАЛ „ Проф.д-р Ст.Киркович“ АД, гр.Стара Загора
6. „ Военномедицинска академия- МБАЛ София“ АД
7. МБАЛ Силистра АД, гр.Силистра
8. „СОБАЛ Акад.Пашев“ ЕООД, гр.София



Извършени проверки на ЛЗ за издаване на разрешение на Тъканна
банка за дейности по тъканна трансплантация за 2015г:
1. „Тъканна банка – България“ ЕООД, гр.София
2. „Тъканна банка Биохеленика България“ ЕООД, гр.София
3. „Тъканна Банка Биорегенерация“ ЕООД, гр.София
4. „Тъканна банка Крио център България“ ЕАД, гр.София



Извършени проверки на ЛЗ за оценка на изпълнението на препоръките
от предишна инспекция:
1. УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр.София



Извършени проверки по сигнал за 2015г :
1. УМБАЛ „ Сити Клиник“ ЕООД, гр.София
2. Медицински център „ Афродита“ ООД, гр.София

на ЛЗ за
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Анализ на констатираните пропуски и нередности, в резултат от
извършените проверки в лечебните заведения през 2015 г.
През 2015 г. бяха извършени общо 61 отделни проверки, от които 46 планови,
девет предварителни проверки за издаване на удостоверение в лечебни заведения, една
повторна проверка за контрол на изпълнението на направени препоръки,
три
инспекции по жалби, две инспекции във връзка с възникнали сериозни нежелани
реакции. Бяха проверени петнадесет лечебни заведения осъществяващи дейности по
органна трансплантация, двадесет и две ЛЗ. осъществяващи дейности по асистирана
репродукция и двадесет и четири лечебни заведения осъществяващи дейности по
трансплантация на тъкани и клетки. В четиринадесет от случаите не бяха констатирани
пропуски и нередности.
Установените пропуски и нередности, както и тяхното отстраняване в
останалите лечебни заведения мога да бъдат групирани както следва:
1.

Изготвяне на система от правила и процедури за управление на документацията,
качеството на дейността и вътрешен одит, съгласно чл. 15в, ал.3 от ЗТОТК и
определяне със заповед на управителя комисия за одит на качеството.
Отразените в докладите препоръки са изпълнени, като ИАТ е уведомена с писма,
с приложени документи, описващи процедурите и заповедите.

2.

Предоставяне в ИАТ копия от сключени, подновени или анексирани договори
съгласно чл. 75, т.3 от Наредба 28, чл.2, ал.5, в частта „съхраняване на органи,
тъкани и клетки, Наредба № 6/05.03.2007г., т.53.3. и чл. 15а от ЗТОТК.
Отразените в докладите препоръки са изпълнени, като ИАТ е уведомена с
писма, с приложени копия на договорите.

3.

Липса на актуални, утвърдени от Изпълнителния директор на ИАТ СОП-ове за
дейностите, за които лз. има разрешение. Лечебните заведения предоставиха
СОП – ове в два оригинални екземпляра за утвърждаване от Изпълнителния
директор на ИАТ.

4.

Отсъствие на актуални заповеди за отговорно лице, съгласно чл. 15г, ал. 5 от
ЗТОТК, и за комисия за установяване на мозъчна смърт. Всички заповеди бяха
актуализирани на място, като копия от тях бяха предоставени на ИАТ.

5.

Липса или несъответствие на регистри по смисъла на чл.11 от Наредба № 22 от 3
май 2007 г. и на чл.10 (1) от Наредба № 10 от 30 март 2007 г. Бяха коригирани
съществуващи регистри, допълнени според изискванията на наредбите, за което
лечебните заведения уведомиха ИАТ в предписаните срокове.

6.

Липсващи или неактуални договори за съвместна дейност с други лечебни
заведения в съответствие с чл. 15А от ЗТОТК . Направените препоръки бяха
изпълнени, като ИАТ бе писмено уведомена.

7.

Осигуряване на по-добри условия за провеждане на разговор с близките на лице
с установена мозъчна смърт.

8.

Препоръки за обсъждане съвместно с обществеността на хуманния характер,
целите и ефекта от донорството.

9.

Прекратяване дейността по съхраняване на органи, тъкани и клетки съгл чл. 130
ал. 3 от Закона за здравето.

10. Предварителни инспекции и доклади за издаване на удостоверение.
11. Проверки по повод доклади за настъпили сериозни нежелани реакции и
сериозни инциденти.
12. Проверки по повод на жалби.
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От констатираните пропуски и нередности, преобладаващата част
представляват отсъствие или неправилно водене на документация, отсъствие на
алгоритми и отговорни лица за контрол на качеството на дейностите, извършвани от
лечебните заведения.
На второ място се нарежда непредставянето в ИАТ на актуални и
актуализирани договори на ЛЗ с други лечебни заведения за извършване на съвместна
дейност и за сервизна поддръжка.
На трето място се нарежда неподаването своевременно на новите СОП за
оценка и утвърждаване от Изпълнителния директор на ИАТ. По част от направените
препоръки текат срокове за изпълнението им, които ще приключат през 2016 г.
Не са издавани
изискванията на ЗТОТК.

II.

актовете за

административни нарушение съгласно

Статистически данни за дейности по органно донорство и трансплантация
за 2015 г.:
Трупни донори по ЛЗ за 2015 г.

Лечебно заведение

брой
реализирани
трупни
донори

брой
нереализирани
трупни донори

общо
брой
донори

МБАЛНП "Св.Наум" ЕАД, гр.София

1

МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр.Варна

6

10

16

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

1

1

2

ВМА СОФИЯ

1

1

2

МБАЛСМ "Пирогов"

1

3

4

МБАЛ БУРГАС

1

1

2

2

2

4

8

МБАЛ"Д-р Никола Василев" гр.Кюстендил
УМБАЛ "Д-р Г.Странски" АД, гр.Плевен

4

МБАЛ "ТОКУДА Болница" София

1

МБАЛ"Д-р Ст.Черкезов"АД; В.Търново

3

1

1
1

4

МБАЛ Пловдив АД

1

1

МБАЛ Добрич АД

1

1

25

44

Общ брой донори

19
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Трансплантации по ЛЗ за 2015 г.
Лечебно
заведение

УМБАЛ
"Александровска"
ЕАД
УБ"Лозенец"

Бъбреци Бъбреци Черен
от жив
от
дроб
донор
трупен от жив
донор
донор
8
18

1

20

1

ВМА София
МБАЛ "Света
Марина" ЕАД,
гр.Варна

Черен
дроб от
трупен
донор

Бял
дроб

9

31

6

6

1

1

7

10

Общо
за ЛЗ

26

СБАЛССЗ
"Света
Екатерина"
Евротрансплант
Общо
трансплантации
по органи

Сърце

38

1

7

1

1

3

5

16

8

3

76

През 2015г. бяха извършени още 3 бр. родствени бъбречни трансплантации на
чужденци. Трансплантациите са извършени, както следва: една в УБ „ Лозенец“ и две в
УМБАЛ „Александровска“ .
В сътрудничество с Евротрансплант е извършен обмен (предоставени)
еднократно черен дроб, еднократно сърце и трикратно бял дроб поради липса на
подходящи реципиенти, регистрирани като чакащи в Служебния регистър на
ИАТ от следните лечебни заведения:
Орган

Брой

Лечебно заведение, предоставило донора

Черен дроб

1

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, гр.София

Сърце

1

УМБАЛ "Св.Марина"–гр.Варна

Бял дроб

3

УМБАЛ "Св.Марина"–гр.Варна- 2 бр.; МБАЛ
„ Токуда болница София“- 1 бр.

III.

Постъпили годишни отчети от лечебните заведения, подадени към ИАТ за
2015г. за дейности по органна трансплантация:
1. МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов" АД - гр.Велико Търново
2. МБАЛ Пловдив –АД- гр.Пловдив
3. МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД- гр.Смолян
4.“ Токуда Болница София“ АД- гр.София
5. УМБАЛ "Александровска" ЕАД- гр.София
6. Пета МБАЛ – София ЕАД
7. МБАЛ-Добрич-АД
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8. МБАЛ-Русе-АД
9. УМБАЛ "Св.Марина"–гр.Варна
10. ВМА-София
11. МБАЛ Варна към ВМА
12. МБАЛ–Бургас-АД
13.УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД
14. МБАЛ "Свети Пантелеймон" АД-гр.Ямбол
15. МБАЛНП „ Св.Наум“ ЕАД- гр.София
16. МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД- гр.Сливен
17. УСБАЛССЗ "Св.Екатерина" ЕАД- гр.София
18. МБАЛ-Шумен-АД
19. УБ Лозенец- гр.София
20. УМБАЛ "Д-р Георги Странски" АД- гр.Плевен
21. МБАЛ "Д-р Никола Василев" АД- гр.Кюстендил
22. МБАЛ-НКБ –ЕАД, гр.София
23. МБАЛ- Силистра АД, гр.Силистра
24. МБАЛ „Св. Анна“-София, АД
25. УМБАЛ „ Св. Георги“, АД
26. УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, ЕАД

IV.

Дейности по тъканна трансплантация, извършени през 2015 година
Присадени роговици и амниони по лечебни
заведения
МБАЛ Токуда болница -София

роговици
2

амнион
2

СБОБАЛ Варна ЕООД -Варна

17

121

СОБАЛ Вижън ООД

3

9

УМБАЛ „Георги Странски“ ЕАД, Плевен

1

6

СОБАЛ „Акад.Пашев“ ЕООД, София

37

19

СБАЛОБ Ден ЕООД, София

44

1

АМЦСМП-очна клиника Св.Петка- Варна АД

13

СБАЛОЗ „Зора“, София

1

УМБАЛ „Св.Анна“, София

1

СБАЛОБ „Зрение“, София

3

1

СОБАЛ „Пентаграм“ ЕООД, София

14

2

УМБАЛ Александровска - София

5

5

СОБАЛ „Доц. Георгиев“-Варна-ЕООД

2

МЦО "Ресбиомед", София

4

Общ брой

147

166
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Извършени трансплантации на тъканни клетки
Автоложни
Алогенни
трансплантации трансплантации
77
9

Стволови клетки
НСБАЛХЗ
СБАЛДОХЗ

7

МБАЛ „Света Марина“, Варна

8

УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

5

Общ брой

97

Костен мозък
2

1

1

10

3

Присадени тъкани и клетки от трупен донор
Присадени тъкани и клетки част от фасция спонгиоза
кост
от човешки произход
МБАЛ „Токуда“ -София

шпан

хрущял

сухожилие

20

1

1

алографт
продукти

15

МБАЛСМ „Пирогов“- София

37

УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“София

3

13

ВМА - София

2

15

1

УМБАЛ „Царица Йоанна“
ИСУЛ, София
Общ брой

48

3

1

10
42

1

18

101

23

1

1

19

Вземане на тъкани и клетки от трупен донор
Лечебно
заведение
ТБ
„Остеоцентър
България“
ЕАД
ТБ „България“
ЕООД
ТБ
„Биорегенерац
ия“ ЕООД
„Международн
а очна банка –
София“ ЕООД
УМБАЛСМ
„Н.И.

Донори Фасции Кости

Сухожи
лия

Кожи

Рого
вици

Менис
кус

Хру Перикард
щял

141
180
88

166

1935

1117

57

895

349

46

Общо

3250
33

37

1526
60

30

60
101

51
16

101
3

51

8

6

68
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Кожа в
см²

96 592

Пирогов“ ЕАД
278

Общо

169

2881

1474

103

167

141

33

37

5005

Вземане на тъкани и клетки от жив донор

Лечебно
заведение

донори кръв от пъпна плаце млечен
пъпна връв
нта
зъб
връв

мастна
тъкан

периферни
ХСК

ТБ „Биогенини“
ЕООД

7

7

5

ТБ "Садаса 2007"
ЕООД

194

192

182

УМБАЛ
"Александровска"
ЕАД

46

46

ТБ "Биохеленика
България" ЕООД

40

27

22

ТБ "Булген"АД

222

210

210

ТБ
"Биорегенерация"
ЕООД

1482

297

289

ТБ "Криоцентър
България" ЕАД

486

485

408

МЦ "Афродита"
ООД

698

682

644

НСБАЛХЗ ЕАД

81

80

СБАЛДОХЗ
ЕООД, София

10

10

СБАЛ "Св.Лазар"
ООД

60

60

Ин витро МЦ
"Димитров"
ЕООД

6

6

МБАЛ „Св.
Марина“ ЕАД,
Варна

10

ТБ България
ЕООД

1164

УМБАЛ „Св.
Георги“ ЕАД,
Пловдив

8

Общо:

4514

12

костен
мозък

амнион бедрени
главички

14
12

5

2

1175

22
1

10
1184

8
2012

1760

12

41

12

108

1

2

Стр. 19/32

2359

Блокирани и изтеглени от употреба тъкани и клетки
Лечебно
заведение

фас кости
ции

сухож кожи от кожи рогови хрущял перикард амнион общо
илия човешки от
ци
произход живо
тинс
ки
прои
зход

Международна
очна банка
София

5
5

ТБ
Биорегенерация
ЕООД
ТБ България
ЕООД

247

1

8
1

397

111

7

ТБ Остеоцентър
ЕАД

164

90

10

УМБАЛСМ
„Пирогов“ ЕАД

12

29

549

4
264
27

1

40

СБОБАЛ „Ден“
ЕООД

1
1

МЦО
"Ресбиомед",
София

2
2

МБАЛ Варна
към ВМА, Варна
Общо

256

18
29

820

201

17

45

18
16

4

1

2

1135

Сериозни нежелани реакции (СНР)при трансплантация на тъкани и клетки - не
са регистрирани.
Регистрирани са 4 броя сериозни нежелани инциденти (СНИ), докладвани от
УМБАЛ „Александровска“ ЕАД –бактериална контаминация на проби кръв от пъпна
връв.
Издадени са Разрешения за износ на тъкани и клетки за трансплантация,
съгласно Наредба № 8 от 08.05.2014г. за условията и реда за внос, износ и обмен на
органи, тъкани и клетки – 12 броя.
Годишни отчети от лечебните заведения, извършващи дейности по
тъканна трансплантация, за 2015 г.:
1.
2.
3.
4.
5.

СОБАЛ „Вижън“ ООД, гр. София
СОБАЛ „Академик Пашев" ЕООД, гр. София
ТБ "Булген" АД, гр. София
СБАЛАГ "Селена" ООД, гр. Пловдив
СБОБАЛ "Варна" ЕООД, гр. Варна
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6. УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД, гр. София
7. МБАЛ "Пловдив" АД, гр. Пловдив
8. СБАЛОБ „Ден“ ЕООД, гр. София
9. МЦ „Андреев и Ко“ ЕООД, гр. София
10. АПЦСМП "Света Петка" ООД, гр. Варна
11. АМЦСМП „Света Петка" АД, гр. Варна
12. Международна Очна Банка - София ЕООД, гр. София
13. ТБ "Остеоцентър България" ЕАД, гр. София
14. МЦ по офталмология "Ресбиомед" ЕООД, гр. София
15. ИВАГМЦ "Димитров” ЕООД, гр. София
16. ТБ "България" ЕООД, гр. София
17. ТБ "Биохеленика България" ЕООД, гр. София
18. СОБАЛ „Пентаграм” ЕООД, гр. София
19. ТБ "Биорегенерация" ЕООД, гр. София
20. ТБ "Крио Център България" АД, гр. София
21. СОБАЛ "Доц. Георгиев" ЕООД, гр. Варна
22. МЦ „Афродита” ООД, гр. София
23. ТБ "Биогенини" ЕООД, гр. Пловдив
24. УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД, гр. София
25. ТБ „Садаса 2007” ЕООД, гр. София
26. МБАЛ "Токуда Болница София" ЕАД, гр. София
27. СБАЛ "Свети Лазар" ООД, гр. София
28. УМБАЛ „Александровска" ЕАД, гр. София
29. НСБАЛХЗ ЕАД, гр. София
30. СБАЛОБ "Зора" ООД, гр. София
31. СБАЛОБ "Зрение" ООД, гр. София
32. ВМА, гр. София
33. МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна
34. УСБАЛО "Проф. Б. Бойчев" ЕАД, гр. София
35. МБАЛ "Русе" АД , гр. Русе
36. МБАЛ „Търговище“ АД, гр. Търговище
37. V МБАЛ „София“ ЕАД, гр. София
38. МБАЛ към ВМА, гр. Варна
39. УМБАЛ „Георги Странски“, гр. Плевен
40. МБАЛ – НКБ, гр. София
41. УМБАЛ „Софиямед“ ООД, гр. София
42. МБАЛ „Скин Системс“ ЕООД, с. Доганово
43. МЦ „Пентаграм – 2012“ ООД, гр. София
44. МБАЛ „Света Анна“ АД, гр. София
45. УМБАЛ „ Св. Георги“ АД, гр. Пловдив
46. УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, ЕАД, гр. София
През изтеклата 2015 г. в Дирекция „РИКРТ” по Асистирана репродукция
са извършени следните дейности:
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Издадени удостоверения на Лечебни заведения съгласно Закона за лечебните
заведения, Закона за трансплантация на органи тъкани и клетки, и Наредба № 16
от 25 април 2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните
заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция, общо 2 бр.
Както следва:

1.



Удостоверение № 2/20.01.2015г. на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ПУЛС”
ООД гр. Благоевград



Удостоверение № 7/04.06.2015г. на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА
РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА "НОВА РАДОСТ" ЕООД, гр. ВАРНА

За 2015 г. от Дирекция „РИКРТ” за дейностите по Асистирана репродукция бяха
проведени 26 бр. Инспекции съгласно Наредба № 4 от 19 февруари 2007 г. за
условията и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от
изпълнителната агенция по трансплантация, съгласно Наредба № 16 от 25 април
2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за
извършване на дейности по асистирана репродукция и съгласно Наредба № 28 от
20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция :

2.






















Годишни планови проверки:
ИВАГМЦ "Димитров” ЕООД, гр. София
ИВМЦ „Вяра” ЕООД, гр. София
"Виена" ИВМЦ ЕООД, гр. София
II САГБАЛ „Шейново” ЕАД, гр. София
АСИМПМЦ „Салманида” ЕООД, гр. Пловдив
I САГБАЛ „Св. София” АД, гр. София
МЦРЗ „Д-р Щерев - Русе" ООД, гр. Русе
МЦ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Тутракан
АСМПМЦ „Св. Иван Рилски” ООД, гр. Шумен
СБАЛАГ "Майчин Дом" ООД, гр. София
МБАЛ за Женско Здраве „Надежда" ООД, гр. София
АМЦСМП „Д-р Марио Давидков” ЕООД, гр. Варна
АМЦСМП “Майчин Дом” ЕООД, гр. Варна
За промяна или издаване на ново Удостоверение:
МЦ „Пулс” ООД, гр. Благоевград
МЦРМ "Нова Радост" ЕООД, гр. Варна
СБАЛ "Свети Лазар" ООД, гр. София
МЦ „КИРМ” ЕООД, гр. Плевен
МЦ „Репробиомед” ООД, гр. София
МЦ „КИРМ” ООД, гр. Пловдив /Удостоверението е издадено на 11.01.2016 г./

Проверки на ЛЗ за възникнали за Странични нежелани реакции (СНР) и
Странични нежелани инциденти (СНИ):
 1 проверка на СБАЛАГРМ „София” ООД, гр. София
 1 проверка на МЦ „Братя Тодорови” ООД, гр. София – 2 броя СНР
 2 проверки на МЦ „Надежда Репродуктив София” ООД, гр. София
 1 проверка на СБАЛГАР „ Д-р Малинов“ ООД, гр. София
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Проверки по сигнали на граждани:
МБАЛ за Женско Здраве „Надежда" ООД, гр. София, МЦ "Надежда
Репродуктив София" ООД, гр. София
САГБАЛ "Д-р Щерев" ЕООД, гр. София

Данни от регистрите съгласно Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности
по асистирана репродукция:
 Данни от годишните отчети на Лечебните заведения по асистирана
репродукция съгласно чл.3 - отчетените данни са от 37 ЛЗ (към днешна дата
лечебните заведения, който имат издадено удостоверение от ИАТ и съответно
разрешително от МЗ за да извършват дейности по асистирана репродукция са 37,
едно от тях Тъканна банка „Биорегенерация” ЕООД - не извърша процедури по
асистирана репродукция,).
I. Брой и вид извършени дейности по експертиза на:
1. потенциални реципиенти на:
а) сперматозоиди;
б) яйцеклетки;
в) зиготи;
2. донори на:
а) сперматозоиди;
б) яйцеклетки;
в) зиготи.
II. Брой извършени дейности по вземане на гамети:
1. сперматозоиди;
2. яйцеклетки.
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.
IV. Брой реципиенти, на които са поставени гамети/зиготи:
1. сперматозоиди;
2. яйцеклетки;
3. зиготи.

4398
474
8124
13366
8938
2186
13753
9412

9673
7172

2975
575

1392
8845
61469
8077

92
36
3659
92
8076
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V. Брой извършени дейности по съхраняване на
гамети/зиготи:
1. сперматозоиди;
2. яйцеклетки;
3. зиготи.
VI. Брой извършени дейности по етикетиране на
гамети/зиготи:
1. сперматозоиди;
2. яйцеклетки;
3. зиготи.
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;

1946
988
6588

15750
22980
21454
1644

291/582-деца/
3
по МКБ:
1. 5 брой
хилотораксJ94.0,
2. атрезия на
хранопроводQ39.1,
4. раждане на плод (плодове) с вродени малформации или
3. яйчникова
заболявания
(следва
да
се
посочи
вид
на
киста-Q50.1,
малформацията/заболяването с код по МКБ-Х).
4. пес валгусQ66.8,
5.полидактилия
на десен кракQ69.2 и
6. 1плод
МКБQ004.0
 Данни от Периодичните доклади за сериозни нежелани реакции (СНР) и
сериозни инциденти (СИ):
a. Докладите се предоставят до края на февруари, към този момент в
агенцията се постъпили данни от 34 лечебни заведения. С изключение на
СБАЛГАР „Д-р Малинов” ООД, гр. София, СБАЛАГРМ „София” ООД,
гр. София, МЦ „Надежда Репродуктив София” ООД, гр. София и МЦ
„Братя Тодорови” ООД, гр. София няма регистрирани сериозни нежелани
реакции (СНР).
b.

Регистрирани по съответния нормативен ред са:
 1 бр. СНР от СБАЛГАР „Д-р Малинов” ООД, гр. София
 1 бр. СНР от СБАЛАГРМ „СОФИЯ” ООД, гр. София
 2 бр. СНР от МЦ „Надежда Репродуктив София” ООД, гр. София
 2 бр. СНР от МЦ „Братя Тодорови” ООД, гр. София

 Годишни доклад за броя на блокираните, изтеглените и унищожените
яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи:
Докладите се предоставят до края на февруари, към този момент в агенцията се
постъпили данни от 34 ЛЗ.

Стр. 24/32

Блокирани
Изтеглени
Унищожени
сперматозоиди
72 сперматозоиди
112 сперматозоиди
2529
овоцити
893 овоцити
927 овоцити
8304
зиготи
2152 зиготи
2200 зиготи
10077
Общо:3117
Общо:3239
Общо:20910
 Данни от ежемесечните доклади съгласно чл. 44, т.1, 2 и 3:- общи данни от 37
ЛЗ по асистирана репродукция.
регистър
донори
21964

регистър репродуктивни клетки
овоцити
сперматозоиди
ембриони
55882

16761

регистър
реципиенти

43430

11692

* 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.
№

Наименование на лечебното заведение

процедури
ET

IH

ID

1

МЦАР "Варна" ООД гр. Варна

195

148

2

2

МЦ „КИРМ” ЕООД гр. Плевен

250

37

10

3

МЦ „Репробиомед” ООД гр. София

127

84

26

4

МЦАР „Технобиос” ЕООД гр. София

1

3

2

5

ИВМЦ „Братя Тодорови” ООД гр.София

44

88

31

6

МЦ ”Вяра” ЕООД гр. София

16

27

6

7

МЦ „Бора” ЕООД гр.Пловдив

20

32

6

8

ИВАГМЦ "Димитров” ЕООД гр. София

159

223

35

9

МЦ „Афродита” ООД гр.София

148

35

13

10 МЦ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Тутракан

374

205

16

11 МЦ „Репромед” ЕООД гр. Плевен

82

19

7

12 МЦРЗ "Д-р Щерев” ООД гр.Русе

54

60

4

13 АМЦСМП „Олимед” ООД гр.Варна

60

38

17

14 АМЦСМП „ Майчин Дом” ЕООД гр.Варна

81

127

32

15 АСМПМЦ „София 2000” ООД гр.София

74

41

0
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16 АМЦСМП "Д-р Марио Давидков” ЕООД гр. Варна

22

0

0

17 АСМПМЦ „Св. Иван Рилски” ООД гр. Шумен

43

33

0

18 АСИМПМЦ "Салманида” ЕООД, гр. Пловдив

9

13

0

401

74

10

20 II САГБАЛ „Шейново” АД, гр. София

0

20

0

21 МБАЛ „Вита” ЕООД, гр. София

82

96

18

22 I САГБАЛ „ Св. София” АД, гр. София

52

23

3

23 СБАЛ "Св. Лазар" ООД, гр. София

19

12

0

24 СБАЛАГРМ „София” ООД, гр. София

275

125

35

25 СБАЛАГ „Селена” ООД, гр. Пловдив

506

146

45

26 САГБАЛ „Д-Р Щерев” ЕООД, гр. София

1033

386

116

27 СБАЛАГ „Майчин Дом” ЕАД, гр. София

38

51

16

28 МБАЛ „Бургас” АД, гр. Бургас

33

36

7

29 „Виена” ИВМЦ ЕООД, гр. София

215

68

16

30 МЦРМ „Радост” ООД, гр. Варна

132

14

4

31 МЦ „Надежда Репродуктив София” ООД, гр. София

3191

584

80

32 "Ню Лайф" СМЦГ ООД, гр. Пловдив

102

94

17

33 МЦИВ "Тракия" ЕООД, гр. Стара Загора

196

25

1

36

0

0

35 МЦРМ „Нова Радост” ООД, гр. Варна

7

2

0

36 МЦ „Пулс” АД, гр. Благоевград

0

6

0

37 ТБ "Биорегенерация" ЕООД, гр. София

0

0

0

19 СБАЛГАР "Д-Р Малинов" ООД, гр. София

34

МБАЛ за женско здраве „Надежда” ООД, гр.
София

Легенда:
ET – ембриотрансфер;
IH – партньорска инсеминация;
ID – донорска инсеминация
Данните предоставени в предходната таблица са вид статистика за нуждите на
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ИАТ. Подобна статистика и анализи за успеваемост не са част от нормативните
изисквания, поради което не следва да бъде публично достояние.
През 2015г. са направени 1011 проверки в регистър „непартньорски донори”
от 27 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.

№

Наименование на лечебното заведение

мъже

жени

Донори
от
Cryos
Int.

общо

1

МЦАР "Варна" ООД гр. Варна

2

6

0

8

2

МЦ „КИРМ” ЕООД гр. Плевен

17

42

0

59

3

МЦ „Репробиомед” ООД гр. София

10

21

0

31

4

ИВАГМЦ "Димитров” ЕООД гр. София

4

6

0

10

5

МЦ „Афродита” ООД гр. София

5

3

0

8

6

МЦ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Тутракан

4

5

0

9

7

МЦ „Репромед” ЕООД гр. Плевен

0

3

0

3

8

АМЦСМП „ Майчин Дом” ЕООД гр. Варна

0

0

12

12

9

I САГБАЛ „ Св. София” АД гр. София

6

1

0

7

10

АСИМПМЦ "Салманида” ЕООД гр. Пловдив

1

0

0

1

11

СБАЛГАР "Д-Р Малинов" ООД гр. София

10

19

0

29

12

МБАЛ „Вита” ЕООД гр. София

0

5

0

5

13

СБАЛАГРМ „София” ООД гр. София

5

24

0

29

14

СБАЛАГ „Селена” ООД гр. Пловдив

4

25

0

29

15

САГБАЛ „Д-Р Щерев” ЕООД гр. София

0

158

60

218

16

МЦРМ „Радост” ООД гр. Варна

2

23

0

25

17

МЦ „Бора” ЕООД гр. Пловдив

0

2

0

2

18

АМЦСМП „Олимед” ООД гр. Варна

0

2

0

2

19

АСМПМЦ „София 2000” ООД гр. София

1

0

0

1

20

АСМПМЦ „Св. Иван Рилски” ООД гр. Шумен

0

12

0

12

21

СБАЛАГ „Майчин Дом” ЕАД гр. София

2

0

0

2

22

МЦИВ "Тракия" ЕООД гр. Стара Загора

5

51

0

56

23

МЦРМ „Нова Радост” ООД гр. Варна

0

4

0

4

24

МЦ „Надежда Репродуктив София” ООД гр. София

35

339

0

374

25

„Виена” ИВМЦ ЕООД гр. София

0

1

36

37
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26

МЦРЗ "Д-р Щерев” ООД гр. Русе

0

13

23

36

27

СБАЛ "Св. Лазар" ООД гр. София

1

1

0

2

V.

През 2015 г. бяха проведени четири специализирани обучения.

1. За специалисти от лечебни заведения за тъканна трансплантация и
специалисти от тъканни банки – участваха 22 души, извършващи тъканна и
клетъчна трансплантация, като се обхванаха и обсъждаха теми от областта на
тъканно-клетъчното банкиране и трансплантация. Проведе се и обучение,
съобразено с изискванията към здравословно състояние на лицата, които
извършват дейности по тъканна трансплантация, както и към тяхната
квалификация, съгласно Наредба № 7/05.03.2007 г.
2. За специалисти от трансплантационните центрове, по следните теми:
алокация на органите предназначени за трансплантация, СОП – орзанизация на
донорска ситуация, осигуряване на необходимата проследимост по време и след
трансплантация и др. Бяха обсъдени и предложения за промяна и допълнение на
Наредба № 7/05.03.2017. В обучението взеха участие 16 лекари - координатори
и трансплантолози.
3. Обучение в рамките на Втората национална научна конференция на
„Българското дружество по трансплантология“. В него участваха
координатори по донорство, трансплантолози, хепатолози, хирурзи, нефролози,
имунолози, анестезиолози и други специалисти. Обхванати бяха много от
темите, касаещи както донорството, така и трансплантацията на органи. На
обучението присъстваха 27 специалисти от цялата страна.
4. Осъществено е и обучение на експерти от ИАТ във връзка с изискванията
на Наредба № 4 за условията и реда на извършване на инспекции на
лечебните заведения. Участваха всички експерти от ИАТ, имащи право да
извършват инспекции на лечебни заведения, за дейности по трансплантация.

VI.

Дейности по международното сътрудничество на ИАТ през 2015 година,
както следва:

Участия в международни срещи, работни сесии, технически срещи и обучения
по проекти, финансирани от Европейската комисия, в които ИАТ е включена като
асоцииран партньор; участие в регулярните срещи на Компетентните власти за
донорство и трансплантацията и Компетентните власти за тъкани и клетки:
11-13 януари 2015

Среща на Съвета на Европа, Комитет по органно донорство,
Мадрид – обсъжда се предстоящото 6-то издание на
Ръководството за качесто и безопасност на органи за
трансплантация. Участва д-р Марияна Симеонова, на която
е възложено написването на отделна глава.

14-15 януари 2015

Проект ACCORD JA – Мадрид. Провежда се
заключителната среща на проекта. Участват д-р Марияна
Симеонова - изпълнителен директор и г-жа Д.СтаневаПеткова зам.директор на ИАТ.

22 януари 2015

Регулярна среща на компетентните власти за органно
донорство към Европейската комисия. Участие взе Даниела
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Станева-Петкова
11-12 март 2015

Европейска комисия - среща в Брюксел на Компетентните
власти за органно донорство и транспланатация. Участва гжа Даниела Станева-Петкова с презентация.

23-24 март 2015

Среща на Комитета по органно донорство към Съвета на
Европа, Сантяго де Компостела - Испания. Участва д-р
Марияна Симеонова, като се включва и в организирания
поход срещу трафика на органи.

09-10 април 2015

Среща в Загреб. Многонационална работна сесия на тема
„Откриване на донор и оптимално управление на донора“.
Срещата е организирана от предприсъединителния фонд на
Европейския съюз а кандидат-членки TAIEX. Участват д-р
Марияна Симеонова и д-р Мария Гичева.

27-28 май 2015 г

Начална среща във Виена - започва нов проект за
изграждане на електронно здравеопазване JAseHN по трета
здравна програма . ИАТ участват като асоциирани
партньори в Работен пакет 6 „Мониторинг и оценка на
изпълнението“. Участват д-р М. Симеонова и г-жа Д.
Станева-Петкова.

1-2 юни 2015

Мадрид. Заключителна конференция по проекта ACCORD
JA в Мадрид – фондация „Мария Мутола“. Участват д-р
Марияна Симеонова, г-жа Д.Станева-Петкова, д-р М.
Гичева, служители на ИАТ и координатори по донорство от
болниците във Варна, Пловдив и Сливен.

3-4 юни 2015

ЕК-Брюксел – Среща на Компетентните власти за тъкани и
клетки. Участва д- р Й. Пеев.

18 юни 2015

Проект ARTHIQS JA – Лисабон. Среща по Работен пакет 4
– Асистирана репродукция. Участват: д-р Георги Николов
от „Репробиомед“ и д-р Й. Пеев- ИАТ.

7-8 юли 2015

Страсбург – Съвета на Европа, Комитет по органно
донорство.
4-та среща на групата за съставяне на Ръководство за
качество и безопасност на органи за трансплантация.
Обсъждане на предадените материали по отделните глави.
Участва д-р Марияна Симеонова- изпълнителен директор
на ИАТ, на която е възложено написването на отделна
глава.

24-25 юли 2015

Австрия, Кремс на Дунав - среща, организирана от Съвета
на Европа по темата „Траснплантация и физическа
активност“. Участва д-р Марияна Симеонова с презентация.
ИАТ е съорганизатор на срещата

16-19 септември 2015

Истанбул -Турция. Участие в среща за изграждане на
платформа „Международна мрежа за трансплантация на
развиващи се страни“. Участниците автоматично стават
членове на платформата ITN, което дава възможност за
обучение на координатори по донорство. Участват д-р
Марияна Симеонова и Даниела Станева-Петкова.

21 септември 2015

Проект ACCORD JA – Лондон. Извънредна среща -
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обучение по Работен пакет 5, който се води от Обединеното
кралство. Темата е : „Подобряване на сътрудничеството в
отделенията за интензивни грижи и координаторите по
органно донорство“. Участва на д-р М.Симеонова.
21-22 септември 2015

Проект FOEDUS JA, заключитеклна среща в Рим с
представяне на IT платформата FOEDUS за трансграничен
обмен на органи. Участват Д. Станева-Петкова и Валери
Георгиев от ИАТ.

23 септември 2015

Проект ARTHIQS JA – Лисабон. Среща по Работен пакет 4
– Асистирана репродукция. Участват: д-р Георги Николов
от „Репробиомед“ и д-р Й.Пеев от ИАТ.

29-30 септември 2015

Брюксел, ЕК. Среща на Компетентните власти по органно
донорство. Участва Д. Станева-Петкова.

30 септември-02
октомври 2015

Обучение в Загреб за получаване на сертификат TPMБарселона. Курсът е организиран по линия на Здравната
мрежа на Югоизточна Европа. Участват: д-р Г. Димитров от
УМБАЛ „Д-р Г.Странски“-Плевен; д-р Златан Цончев –
УМБАЛ „Царица Йоана-ИСУЛ“ и д-р Елица Милева от
УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

05 октомври 2015

Рим. Проект ACCORD JA . Провеждане на извънредна
среща - обучение по Работен пакет 5, воден от Обединеното
кралство. Темата е : „Подобряване на сътрудничеството в
отделенията за интензивни грижи и координаторите по
органно донорство“. Участва на д-р М. Ненков от ВМАСофия и д-р Л. Бакаливанов от Национална кардиологична
болница-София.

08-10 октомври 2015

Лисабон. Среща на Съвета на Европа, Комитет по органно
донорство и честване на Европейския ден на органното
донорство. Участва д-р М. Симеонова-изп. директор на
ИАТ.

12-13 октомври 2015

Люксембург. Начална среща по новия проект, в който ИАТ
участва като асоцииран партньор: VISTART JA – за тъкани
и клетки. Участва д-р Й. Пеев от ИАТ.

3-4 декември2015

Брюксел, ЕК. Среща на Компетентните власти за тъкани и
клетки. Участва д-р Й. Пеев от ИАТ.

10-12 декември 2015

Париж. Проект ARTHIQS. Работна среща по Работен пакет
4 за АРТ и РП 5 – за тъкани и клетки. Участие на д-р Г.
Николов от „Репробиомед“ – участник в проекта и на д-р Й.
Пеев от ИАТ.

15 декември 2015

Истанбул. Участие в платформата на ITN – 1-ви обучителен
курс.
Д-р Марияна Симеонова е поканенан за лектор като
разходите се поемат от организторите: Турската агенция по
трансплантация

14-18 декември 2015

Истанбул. Първи обучителен курс по Координация на
трансплантацията. Участва д-р Владислав Генов от МБАЛ
„Св. Анна“-София.
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УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОУЧВАНИЯ – 2015 Г
Испания: „Въпросник: данни по органно
донроство”
Участват: д-р Участват: д-р М. Симеонова, д-р М. Гичева,
Р. Кумчева, В. Маринкова
Международен регистър по органно донорство и
трансплантация.
IRODaT Registry
Участват: д-р М. Симеонова, д-р М. Гичева,
В. Маринкова
Проучване за контрол при разпределянето на
DSO (Немска фондация по Органна
органи.
трансплантация)
Участват: д-р М.Симеонова, д-р М.Гичева и
В.Маринкова
Изданието Newsleter Transplant

VII.

Дейности в ИАТ, свързани с разглеждане и одобряване на подадени
заявления от ЛЗ за възстановяване на направените разходи за извършени
дейности по трансплантация през 2014

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 №29/2007 г. 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, в ИАТ e
разработен софтуер - релационна база данни, 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.
Обобщена справка за извършената дейност по Наредба № 29/2007 е
представена в таблицата по-долу:

Лечебно заведение

1.УМБАЛ Александровска” гр. София

Брой
заявления,
изпратени
към МЗ
9796

2. ВМА-София

35

3. УБ „Лозенец”,гр.София

61
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4.МБАЛ „Света Марина” гр. Варна

192

5.СБАЛССЗ „Света Екатерина” гр. София

156

6.МБАЛ „Д-р И.Селимински”,гр.Сливен

5

7.УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” гр. София

89

8.МОБАЛ „Стефан Черкезов” гр. Велико
Търново

8

9. МБАЛ Пловдив гр. Пловдив

3

10.МБАЛ- Бургас гр. Бургас

9

11. УМБАЛ „Г.Странски” гр.Плевен

16

12.МБАЛНП „Св. Наум”,гр.София

3

13.Токуда Болница гр. София

5

14.МБАЛ „Д-р Н.Василев”, гр.Кюстендил

4

15. НСБАЛХЗ гр. София

196

16. СБАЛДОХЗ гр. София

9

17.„СБАЛОБ ДЕН” ,гр.София

43

18.СОБАЛ „Академик Пашев”

37

19.СБОБАЛ гр. Варна

17

20.АМЦСМП „Св.Петка” гр. Варна

12

21.„СБАЛОБ -ЗОРА” ,гр.София

1

22.МЦ по офматология РЕСБИОМЕД

4

ОБЩО

10701

Във връзка с възстановяване на разходите за диагностика и лечение на
реципиента в следтрансплантационния период /Приложение 4 към чл.13, ал.7/ от
Наредба 29/2007 г./, 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 29/2007 г., е
810 човека към края на 2015 г.
С УВАЖЕНИЕ,
Д-Р МАРИЯНА СИМЕОНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
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