ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОСТИГНАТИ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“, В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯ 2015/2016 ГОДИНА

30.11.2016 г.
В резултат на дарителската кампания „Българската Коледа“ 2015/2016 г. , посветена на децата в
критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение, бяха събрани
2 397 920 лв.
Реализирана съвместно от Президентската институция, Българската национална телевизия и Нова
телевизия, през 2016 г. „Българската Коледа“ успя да постигне целите, които си постави в рамките на
тринадесетото си издание. За четвърти път през своята история благотворителната инициатива
постави акцент върху конкретна тема с идеята да фокусира общественото внимание към конкретен
актуален проблем в сферата на детското здравеопазване и да насочи своите усилия към намиране на
устойчиви решения за него.
Експертният съвет и Комисията към благотворителната инициатива „Българската Коледа“ разгледаха
постъпилите заявления от родители за подпомагане на нуждаещи се от диагностика, лечение и
рехабилитация деца, както и заявления от лечебни заведения за закупуване на медицинска
апаратура, по приоритетната за „Българската Коледа“ 2015/2016 г. цел – „Да помогнем на децата в
реанимация“.
Тринадесетото издание на кампанията подпомогна 480 деца със сумата от 627 480 лв. за
осъществяване на диагностика и лечение, медикаментозна терапия, рехабилитация, поддръжка на
кохлеарна имплантна система при деца с вродена глухота, осигуряване на други медицински изделия
и помощни средства.

Подпомогнатите деца, разпределени в групи според потребностите, са както следва:

ПОДПОМАГАНЕ ЗА:

ДЕЦА -

ДЕЦА -

НА ОБЩА

ПОДАДЕНИ

ПОДПОМОГНАТИ

СТОЙНОСТ

ЗАЯВЛЕНИЯ

ДИАГНОСТИКА

15

14

17 100 лв.

Генетични изследвания

15

14

17 100 лв.

Други

0

_

_

ЛЕКАРСТВА

38

29

178 480 лв.

Ендокринологични заболявания

31

25

157 470 лв.

Други заболявания

7

4

21 010 лв.

Лечебни храни

0

_

_

ЛЕЧЕНИЕ

7

4

3 400 лв.

В страната

3

1

1 600 лв.

В чужбина

4

3

1 800 лв.
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РЕХАБИЛИТАЦИЯ

401

395

378 900 лв.

ДЦП

254

251

225 700 лв.

Епилепсия

13

13

15 600 лв.

Хидроцефалия

2

2

2 400 лв.

Спина бифида

4

4

4 000 лв.

Спинална мускулна атрофия

3

3

3 000 лв.

Мускулна дистрофия тип Дюшен

5

5

5 000 лв.

Аутизъм

60

59

70 800 лв.

Родови травми

10

9

8 100 лв.

Разстройство в развитието на двигателните функции

5

5

4 700 лв.

Вродени аномалии

19

19

17 100 лв.

Слухово-речева рехабилитация

26

25

22 500 лв.

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ/ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

40

38

49 600 лв.

Медицински изделия

6

6

15 400 лв.

Помощни средства

34

32

34 200 лв.

501

480

627 480 лв.

За да помогне за спасяването на децата в критично здравословно състояние, „Българската Коледа“
дари медицинска апаратура на обща стойност 1 511 906 лв. на 19 лечебни заведения от цялата страна
– университетски и многопрофилни болници, в които функционират клиники за реанимация и
интензивно лечение.
На клиниката по неонатология в СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“, в която се приемат за лечение
новородени в критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение,
от София, областта и цяла западна България, бяха дарени следните медицински апарати: монитор за
церебрална и соматична оксиметрия, мониторна система за неонатологична реанимация.
Клиника по пулмология с отделение за интензивно лечение в същото лечебно заведение осъществява
диагностика и лечение на спешни състояния от всички области на педиатрията - интензивно лечение
на деца, нуждаещи се от дихателна реанимация; спешна диагностика и лечение на коматозни
състояния; интензивно лечение на шокови състояния в детската възраст; лечение на остри пневмонии,
бронхиална астма и други заболявания на дихателната система. За да могат да осъществяват
своевременна диагностика и комплексна медицинска грижа, „Българската Коледа“ дари ЕКГ апарат и
автоматичен апарат BiPAP.
Клиниките по детска хирургия и детска анестезиология и реанимация на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, са
уникални за София, а за някои заболявания и за цялата страна. Тук се оперират новородени,
кърмачета, деца с гръдна патология и със злокачествени новообразувания. Годишно
анестезиологичната дейност обхваща от 3100 до 3500 деца. През отделението по детска реанимация
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годишно преминават 400-420 деца с различни проблеми - оперирани, травматологични,
токсикологични. Тези клиники получиха дарение от апарат за дихателна реанимация, апарат за близка
инфрачервена спектроскопия, апарат за неврофизиологичен мониторинг, анестезиологичен апарат и
дигитален мобилен рентгенов апарат (DR).
Клиниката по Детска хирургия и в УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, оказва високо квалифицирана помощ
при всички спешни хирургични заболявания в детската възраст. В отделението по реанимация и
интензивно лечение се извършва реанимация и съвременна интензивна терапия на пациенти с
животозаплашващи състояния - кома, остри отравяния, епилептичен статус, тежка дихателна,
сърдечна, чернодробна и бъбречна недостатъчност и др. Приоритетни направления са
новорожденска хирургия, гръдна и коремна хирургия; лечение на вродени аномалии; тумори в
детската възраст. За своите малки пациенти, лекарите в посоченото лечебно заведение вече
разполагат с воа апаратура дарение от „Българската Коледа“ – мобилен ултразвуков апарат,
пациентен монитор с електроенцефалография, пациентен монитор с капнометрия, апарат за
дихателна реанимация и инкубатор за интензивни грижи.
В единственото отделение за интензивно лечение на деца от 0-18г възраст на територията на Варна,
Варненска област и Североизточна България е това в УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна се лекуват деца в
критично състояние от всички области на педиатрията –новородени със специфични проблеми,
оперирани деца, неврологични, метаболитни и вродени заболявания, тежки инфекции, тежки
дихателни и сърдечни декомпенсации, интоксикации и др. За своите малки пациенти в критично
състояние, нуждаещи се от интензивни грижи, екипът на отделението получи дарение от
дефибрилатор, апарат за дихателна реанимация, термолегло и фибробронхоскоп.
Клиника за деца с онкохематологични заболявания в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ е най-големият
специализиран център в страната, в който се осъществяват пълен обем от диагностични и лечебни
мероприятия при деца от 0 до 18 годишна възраст с кръвни заболявания и солидни тумори.
„Българската Коледа“ помогна за подмяна и осъвременяване на техническото оборудване на
трансплантационния сектор в Клиниката дарявайки високотехнологичните апарати флоуцитометър и
апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор.
Отделение "Ендоскопия" на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ е лидер в областта на екстракцията на
чужди тела от дихателните пътища. На същото беше дарен нов, модерен фибробронхоскоп.
На неонатологичното отделение в СБАЛАГ „Майчин дом“ бяха дарени мултифункционална
видеоларингоскопска система и транскутанен апарат за неинвазивно измерване на кръвен
билирубин.
Многопрофилни болници от цялата страна – Бургас, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Асеновград, Сливен,
Стара Загора и Ямбол получиха нова апаратура за диагностика и лечение – ултразвукова апаратура,
пациентни монитори, апарат за неинвазиво почистване на секретите в белите дробове,
дефибрилатор, апарат за дихателна реанимация.
Подкрепяйки децата в критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно
лечение, благотворителната инициатива „Българската Коледа“ помогна за спасяването на детски
живот!
Лечебните заведения, чиито стратегии за устойчиво развитие „Българската Коледа“ подкрепи през
2016 година, дарявайки им медицинска апаратура на обща стойност 1 511 906 лв. са:
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№

1.

2.

ГРАД

БУРГАС

БУРГАС

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

„МБАЛ-БУРГАС“ АД

ДМСГД „ВЯРА,
НАДЕЖДА И ЛЮБОВ“

АПАРАТУРА

„Мобилен рентгенов апарат“

34 800 лв.

„Респиратор за деца“

40 530 лв.

„Ехограф с цветен доплер, окомплектован с
три трансдюсера“

19 530 лв.

„Пациентен монитор“

„Апарат за неинвазивно почистване на
секретите в белите дробове“

3.

ВАРНА

УМБАЛ „СВ. МАРИНА“
ЕАД

„Дефибрилатор“

1 908 лв.

11 760 лв.

8 268 лв.

„Апарат за дихателна реанимация“

55 200 лв.

„Термолегло“
(в процес на доставка)

20 184 лв.

„Фибробронхоскоп“
(в процес на доставка)

39 454 лв.

„Реанимационна маса за новородени“
(в процес на доставка)

20 184 лв.

4.

ДОБРИЧ

5.

КЮСТЕНДИЛ МБАЛ "Д-Р НИКОЛА
ВАСИЛИЕВ" АД

„Пулсоксиметър“ – 3 бр.

2 088 лв.

6.

ЛОВЕЧ

МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.
СТОЯНОВ“ АД

„Пулсоксиметър“- 3 бр.

2 088 лв.

7.

ПЛЕВЕН

УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ
СТРАНСКИ“ ЕАД

„Ехограф с цветен доплер, окомплектован с
три трансдюсера“

19 530 лв.

„Апарат за постоянно положително налягане
в дихателните пътища – СРАР“

23 604 лв.

„Мобилен ултразвуков апарат“

41 472 лв.

8.

ПЛОВДИВ

„МБАЛ-ДОБРИЧ“ АД

СТОЙНОСТ

УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ“
ЕАД

4

„Пациентен монитор с
електроенцефалография“

16 740 лв.

„Пациентен монитор с капнометрия“

12 240 лв.

„Апарат за дихателна реанимация“

55 200 лв.

„Инкубатор за интензивни грижи“

19 320 лв.

19 530 лв.

9.

АСЕНОВГРАД МБАЛ „АСЕНОВГРАД“
АД

„Ехограф с цветен доплер, окомплектован с
три трансдюсера“

10.

СЛИВЕН

„Пациентен монитор“

1 908 лв.

„Пулсоксиметър“- 4 бр.

2 784 лв.

„ЕКГ апарат“

2 100 лв.

11.

СОФИЯ

МБАЛ „Д-Р ИВАН
СЕЛИМИНСКИ“ АД

СБАЛДБ „ПРОФ. Д-Р
ИВАН МИТЕВ“ ЕАД

„Монитор за церебрална и соматична
оксиметрия“

„Автоматичен апарат BiPAP AUTO”

12.

СОФИЯ

УМБАЛСМ „Н. И.
ПИРОГОВ“

СОФИЯ

УМБАЛ
„АЛЕКСАНДРОВСКА“
ЕАД

3 840 лв.

„Мониторна система за неонатологична
реанимация – 4 монитора с централна
станция“
(в процедура)

55 200 лв.

„Апарат за дихателна реанимация“

55 200 лв.

„Апарат за близка инфрачервена
спектроскопия“

29 976 лв.

„Апарат за неврофизиологичен мониторинг“

50 388 лв.

„Анестезиологичен апарат“

54 300 лв.

„Дигитален мобилен рентгенов апарат (DR)“
(в процедура)
13.

29 976 лв.

„Мобилен рентгенов апарат“
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123 480 лв.

34 800 лв.

14.

СОФИЯ

УМБАЛ „ЦАРИЦА
ЙОАННА – ИСУЛ“ ЕАД

„Флоуцитометър“

„Фибробронхоскоп“
(в процес на доставка)
„Апарат за левкафереза – клетъчен
сепаратор“
(в процес на доставка)
15.

СОФИЯ

СБАЛАГ „МАЙЧИН
ДОМ“ ЕАД

249 480 лв.

39 454 лв.

144 000 лв.

„Мултифункционална видеоларингоскопска
система“

13 920 лв.

„Транскутанен апарат за неинвазивно
измерване на кръвен билирубин“

14 376 лв.

16.

СОФИЯ

ВТОРА „САГБАЛ ШЕЙНОВО“

„Мобилен ултразвуков апарат“

41 472 лв.

17.

СОФИЯ

МБАЛ НКБ–СОФИЯ

„Софтуер за поддръжка на матрични
трансдюсери в 2Д и 4Д режим за триизмерен
ехограф“

55 788 лв.

„Педиатричен триизмерен трансдюсер“

20 322 лв.

23 604 лв.

18.

СТАРА
ЗАГОРА

УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р
СТОЯН КИРКОВИЧ“

„Апарат за постоянно положително налягане
в дихателните пътища – СРАР“

19.

ЯМБОЛ

МБАЛ „СВ.
ПАНТЕЛЕЙМОН“ АД

„Пациентен монитор“

1 908 лв.

Благодарение на дарената съвременна високотехнологична апаратура, дарителите на „Българската
Коледа“, кампания 2015/2016 г., направиха възможно спасяването на повече деца в критично
здравословно състояние.
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