УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
ОРТОПЕДИЯ "ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ" ЕАД - СОФИЯ
ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЛЕЧЕНИЕ
Уважаеми/а господине/госпожо,
За Вашето /на Вашето дете лечение е необходимо предварително да се съобразите със следните
изисквания на болницата:
1. Приемът на здравно осигурени лица за стационарно лечение се осъществява съгласно Законите и
подзаконовите актове на Министерството на здравеопазването за безплатен достъп на пациентите до
лечебните заведения за болнична медицинска помощ след плануване в листата за чакащи.
ПРЕДСТАВЯНЕ И ЧЕКИРАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ЛИЦА НАВЪРШИЛИ
14 год. !!!
2. При желание от ваша страна да постъпите за лечение по-рано от предварителното Ви плануване или
ако не сте здравно осигурени, заплащате за лечението си по актуален ценоразпис на болницата.
3. Пациенти над 18 години заплащат потребителска такса за всеки пролежан легло-ден в болницата по
2%(5,80 лв.) от минималната работна заплата, за не повече от 10 дни в календарната година, съгласно
Наредба за осигуряване достъп на ЗОЛ до БП и чл.37 от ЗЗО. Потребителска такса не се заплаща при
наличието на финансов документ от друго болнично заведение за предишен престой. От заплащане
на потребителска такса са освободени пациенти със заболявания включени в списък към НРД 2016
при наличие на съответен документ, издаден от ТЕЛК.
4. При желание на близките да придружават пациенти над 7 годишна възраст, същите заплащат за всеки
ден от престоя си по 5 (пет) лв. На придружителите старшите медицински сестри издават служебна
бележка за престоя им в болницата, която да бъде представяна при поискване от съответните служебни
лица (охрана и др.). На основание ПМС №51/22.03.2016г. не се допуска заплащане на допълнителна
услуга за придружител на лица над 7 годишна възраст с увреждане.
5.Болницата е учебна база на МУ-София, поради което при прегледи, визитации, оперативни
интервенции и манипулации ще присъстват и участват студенти и специализанти.
6. Във връзка с Постановление №2/06.01.2011г. на МС и Наредба на Министъра на здравеопазването в
болницата е въведена възможността за избор на екип. Информация за екипите и цените по ценоразпис на
болницата можете да получите в приемните кабинети.
7. Вие имате възможност да провеждате ранна следоперативна рехабилитация по време на
следоперативния период, която не се заплаща от НЗОК, с избор на рехабилитационен екип, като за нея се
заплаща по ценоразпис на болницата.
8. При необходимост пациентът има право на контакт с духовно лице от неговата религия.
9. Пациентът или неговият законен представител има право по всяко време срещу подпис в историята
на заболяването да прекрати прилаганите му медицински услуги и здравни грижи, като бъде писмено
информиран от съответните длъжностни лица за рисковете, които поема.
10. При постъпване в болницата ще Ви бъдат направени всички необходими изследвания, съгласно
изискванията на НРД 2017 г. В случай че резултатите от направените Ви изследвания не позволяват
провеждането на плануваното оперативно лечение, ще бъдете изписани и лечението Ви ще бъде
отложено. Поради това Ви препоръчваме в рамките на 7 дни до датата на постъпване да направите
следните изследвания, според обема на плануваната операция:
За големи операции - ПКК, СУЕ, електролити (Nа, К, Cl, Р), биохимия (АLАТ, АSАТ, кръвна
захар, урея, креатинин, общ белтък, алкална фосфатаза, билирубин), хемостаза (време на кървене,
време на съсирване, протромбиново време, фибриноген, кефалин-каолиново време (РТТ), АКР,
урина, ЕКГ, рентгенова снимка на бял дроб и сърце.
………………………………………………………………………………………………………………………
За средни операции - ПКК, СУЕ, биохимия (АLАТ, АSАТ, кръвна захар, урея,
креатинин, общ белтък), хемостаза (време на кървене, време на съсирване, протромбиново време,
фибриноген), урина, ЕКГ, рентгенова снимка на бял дроб и сърце.
………………………………………………………………………………………………………………………
За малки операции - ПКК. СУЕ, тромбоцити, биохимия (кръвна захар), урина, ЕКГ.
………………………………………………………………………………………………………………………

З а б е л е ж к а: Всички пациенти над 18 годишна възраст трябва да носят изследвания за
носителство на хепатит В, хепатит С, сифилис, HIV.

11. При постъпване в болницата е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да носите медицинско направление за
хоспитализация (талон №7), лична амбулаторна карта и бележка, че не сте в контакт с ОЗБ (за възрастни
и деца) предварително получени от ОПЛ.
12. Всички деца при постъпване да носят попълнен фиш (медицинска информация), който се получава в
приемните кабинети, при плануването им за постъпване.
13. При постъпване в болницата е необходимо да донесете препарата, ако при лечение в друга болница е
взет материал за биопсия.
14. При наличие на диабет или друго ендокринно заболяване е необходимо да се консултирате
предварително с ендокринолог и да носите неговото заключение.
15. Направете предварителна консултация с кардиолога (за децата - педиатъра) на болницата ни и при
тяхна преценка и необходимост проведете в домашни условия необходимата подготовка.
16. При наличие на алергия е необходимо да направите предварително тестуване към анестетици и
антибиотици по представен фиш, както и консултация с алерголог. Заключението на консултанта носете
в деня на постъпването. Проведете назначената терапия, ако е предписана такава от консултанта, като я
съобразите с датата на плановия прием.
17. При постъпване в болницата трябва да се консултирате с наш анестезиолог в кабинет №21, като му
предоставите всички необходими изследвания и консултации съгласно изброените в по-горните точки на
настоящата информация. Тестуване при крайна необходимост може да се проведе по преценка на
анестезиолога в болницата срещу заплащане по ценоразпис на ЛЗ.
18. По преценка на консултиралия Ви ортопед си закупете чифт патерици.
19. При операции изискващи кръвопреливане, осигурете необходимия брой безвъзмездни
кръводарители, определен от ортопеда.
20. Болницата разполага със съвременна апаратура (Хемонетикс) за извършване на автохемотрансфузия.
По ваше желание и при липса на противопоказания, преценени от анестезиолога, можете да се
възползвате от автохемотрансфузия, която осигурява заместване на кръвозагуби по време на операция
със собствена кръв. В този случай е необходим само един кръводарител. Консумативите за
автохемотрансфузията се заплащат по ценоразпис на болницата.
21. При постъпване в болницата е необходимо да носите следните принадлежности:
прибори за хранене, тоалетни принадлежности (сапун, тоалетна хартия, хавлиена кърпа, четка и паста за
зъби), чехли /джапанки, 2 бр. пижами /потници, памперси (за децата), депилатоар (крем за обезкосмяване
на оперативното поле). Термометър – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!
22. Личният Ви багаж да се съхранява в клиниката, на определените за това места (нощно шкафче,
гардероб) в подходящ малък сак. Цивилните дрехи да бъдат върнати на близките в деня на постъпването.
Ценности, лични документи и пари се съхраняват при ст. м. сестра в деня на операцията в
СЕЙФ!
23. В деня на постъпването на пациента се полага храна за вечеря и в деня на изписването за
закуска. От деня на постъпването до деня на изписването сте задължени да спазвате Правилника за
вътрешния ред на болницата (в частност клиниката), като опазвате имуществото, спазвате хигиенните
норми и изисквания. Всички повреди, които причините по време на престоя си в болницата, сте
задължени да възстановите лично и за ваша сметка.
24. В болницата е забранено тютюнопушенето!
25. В болницата е разрешено свиждане ежедневно от 16.00 ч до 18.00 ч.
Извън тези часове не се разрешава достъпът на външни лица!
26. При изписването Ви ще получите 2 бр. епикризи!
При необходимост - лист за временна нетрудоспособност (болничен лист), за което е необходима
ЛИЧНА АМБУЛАТОРНА КАРТА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!
Колективът на СБАЛО "Проф. Б Бойчев" ЕАД Ви пожелава СКОРОШНО ОЗДРАВЯВАНЕ!
С подготвените по-горе изследвания, консултации и медицинско направление, лична карта, лична
амбулаторна карта се явете за приемане в болницата на дата: ............................ в 8.00 ч,
в кабинет № ................, като носите настоящото информирано съгласие, подписано от вас или вашия
законен представител.

Запознах се с условията за постъпване в СБАЛО "Проф. Б Бойчев"ЕАД.
ПАЦИЕНТ:……………………………………………………………………………………
/име, презиме, фамилия, подпис/

