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След много положени усилия от страна на ръководството на МБАЛ „Св. Петка” АД и
разбиране от страна на Министерството на здравеопазването, на Видинската областна
болница бяха отпуснати средства за изграждането на сектор по инвазивна кардиология
към отделението по кардиология. Ремонтът, новата апаратура и обзавеждането са
стойност 1 670 000 лева, от които 1 400 000 лева са осигурени чрез държавна субсидия
от МЗ, а останалите 270 000 лева са на разсрочено плащане за 3 години.
След успешно завършените дейности по ремонт, доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на модерното оборудване, болницата е на етап потвърждаване на трето
ниво на компетенция на отделението по кардиология и издаване на разрешение за
дейност от Министерство на здравеопазването.
//
Тъй като сърдечносъдовите заболявания са основен фактор, предизвикващ
висока смъртност, инвалидизация и временна натрудоспособност, то с откриването на
сектор по инвазивна кардиология във Видинската болница, пациентите от областта ще
имат големия шанс да бъдат спасявани своевременно при спешни кардиологични
състояния - остър миокарден инфаркт, остър коронарен синдром, както и да бъдат
диагностицирани и лекувани с най-съвременните методи в кардиологията. Екипът от
специалисти, които са назначени и се очаква да заработят в инванзивна кардиология се
състои от двама лекари от Университетска спациализирана болница за активно лечение
на сърдечно-съдови заболявания „Св. Екатерина” – доц. Димитров и д-р Бойчев, двама
специализанти от МБАЛ „Св. Петка” и шест медицински сестри.
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В сектор по инванзивна кардиология ще бъдат лекувани пациенти с:
• остър миокарден инфаркт;
• прединфарктно състояние и стенокардия с различна давност;
• вродени и придобити сърдечни пороци с оглед оперативно лечение;
• различни видове кардиомиопатии;
• остри заболявания на аортата;
• заболявания на сънните, бъбречните и други периферни артерии.
Клиничните процедури, по които ще се работи са:
• интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или
парентерално хранене;
• интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или
парентерално хранене.
В случай, че отделението по кардиологията получи разрешение за ниво и лечебна
дейност от МЗ, то ще работи по следните нови клинични пътеки:
• инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания;
• инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация;
• интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при
сърдечно-съдови заболявания;
• нестабилна форма на Ангина пекторис с инвазивно изследване;
• нестабилна форма на Ангина пекторис с интервенционално лечение;
• остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик;
• остър коронарен синдром с персиситираща елевация на ST сегмент с
интервенционално лечение;
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