
Специализираната Болница за активно 
лечение на деца с онкохематологични 
заболявания (СБАЛДОХЗ–София ЕООД) 
разполага с легла за интензивно лечение, 
широка гама от необходими медикаменти, 
консумативи и реактиви, както и уникална 
апаратура.

Кабинетът за психологична и възпитателна 
дейност предлага пространствена 
организация, съвременно оборудване и 
богата материално - техническа база, 
които дават възможност за комплексно 
съчетаване на обучение, игра и релаксация. В 
кабинета се провеждат и учебни занимания 
за пациентите в училищна възраст. Към 
СБАЛДОХЗ функционира държавно основно 
болнично училище. Екип от квалифицирани 
преподаватели предлага на децата от първи 
до осми клас обучение по утвърдените от 
МОН общообразователни програми, както 
и възможност за получаване на текущи 
оценки и документ за завършен клас и/или 
образователна степен.

Д ом-пансионат

Дом-пансионатът с 18 легла, разпределени 

в 6 двойни стаи, и два санитарни възела, 

е кокетна сграда в непосредствена 

близост до болницата. Предназначен е за 

придружители и пациенти от страната и 

разполага с кабелна телевизия, телефон и 

възможност за използване на интернет. 

Изграждането на дом-пансионата 

за родители, неговото оборудване и 

функциониране са част от цялостната 

лечебно-терапевтична и социално 

ориентирана стратегия на СБАЛДОХЗ за 

осигуряване на подходяща среда не само 

за болните, но и за техните семейства.

Информация за контакти:

Адрес

София 1527, ул.”Бяло море” №8

Телефон

+359 2 930 7036

Факс

+359 2 930 7045

Интернет адрес: www.sbaldohz.com

E-mail адрес: sbaldohz@sbaldohz.com

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
БОЛНИЦА  
за активно 

лечение на деца с 
онкохематологични 

заболявания
СБАЛДОХЗ – 
София ЕООД

Децата са нашето 
бъдеще....



Специализираната Болница 

за активно лечение на 

деца с онкохематологични 

заболявания (СБАЛДОХЗ София 

ЕООД)  е  самостоятелно, 

високоспециализирано, реги-

стрирано по Търговския закон, 

лечебно заведение.

СБАЛДОХЗ е единствената 

специализирана болница в страната,  

в която се осъществяват пълен обем 

от диагностични и лечебни мероприятия 

при деца от 0 до 18 годишна възраст  

с кръвни заболявания и солидни тумори. 

Тук е разкрит и функционира пълноценно 

първият в България сектор за 

трансплантация на костен 

мозък (трансплантация на 

хомопоетични стволови кле-

тки).

Структура 

Управител  – 02/ 930 7036
проф. Драган Бобев, дмн

Хематологично отделение  – 02/ 930 7028
ст.н.с. II ст.  
Д-р Добрин Константинов, дм

Онкологично отделение  – 02/ 930 7029
Д-р Искра Христозова, дмн

Трансплантационно  
отделение и лаборатории  – 02/ 930 7022/21/
Д-р Боряна Аврамова дм
Д-р Мая Йорданова дм

Консултативно 
-диагностичен блок  – 02/ 930 7042
Д-р Иван Щърбанов

Аптека  – 02/ 930 7030
М.ф.Минка Тончева

Лекари  – 02/ 930 7028/29/

Дежурен лекар  – 02/ 930 7027

Медицински сестри  – 02/ 930 7031/32/

Други звена

Психолог  – 02/ 930 7038

Микробиологична  
лаборатория  – 02/ 943 2467

Клинична лаборатория  – 02/ 930 7024

Специализирани лаборатории:
- криопрезервация  – 02/ 930 7022
- имунофенотипизация  – 02/ 930 7021

Ехографски кабинет  – 02/ 930 7025

Занималня  – 02/ 930 7038

Дом-пансионат  – 02/930 7047

Административен блок

Секретар  – 02/ 930 7036

Счетоводство  – 02/ 930 7035

Личен състав, ТРЗ  – 02/ 930 7034

Домакин  – 02/ 930 7026

Д ейности

•  Диагностика: В СБАЛДОХЗ 
се изследват пълен обем 
кръвни  и  биохимични 
показатели, туморни маркери, 
флоуцитометрично изследване 
(имунофенотипизация) на 
клетки от периферна кръв, 
костен мозък, микробиологично 
изследване на кръв, биологични 
течности и материали. 
При необходимост от 
допълнителни изследвания и консултации, 
пациентите своевременно се насочват 
към договорни партньори в реномирани 
центрове в София.

•  Лечение: В СБАЛДОХЗ се осъществява 
химиотерапия (лечение с противотуморни 
медикаменти) на всички злокачествени 
и други туморни и кръвни заболявания при 
деца и младежи до 18 годишна възраст. По 
специални медицински показания, такова 
лечение се провежда и на по-възрастни 
пациенти. Болницата има сключени договори 
с НЗОК за болнична помощ и целият лечебно-
диагностичен процес по време на престоя 
е безплатен. СБАЛДОХЗ предоставя 
на придружителите възможност за 
пребиваване в Дом-пансионат на хотелски 
начала.

•  Трансплантации: От 1997г. в  СБАЛДОХЗ 
се осъществяват следните видове 
трансплантации:

  -  автоложна трансплантация – източник на 
стволовите клетки е самият пациент

  - алогенна (донорна) трансплантация – 
източник на стволовите клетки 
е различен от пациента дарител 
(донор).
•  Други дейности: В СБАЛДОХЗ, 

като най-голяма и единствена 
до момента обособена болница 
в областта на детската 
онкохематология в страната, се 
провежда обучение на медицински 
кадри по линия на студентско и 
следдипломно образование.


