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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД
КЪМ 30.06.2016 Г.

“ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД е лечебно заведение за извънболнична
специализирана медицинска помощ. Към 31.03.2016 г. в дружеството
работят 27 лекари в 19 медицински специалности, 22 бройки среден
медицински персонал, 8 – санитари и 15 друг немедицински персонал.
Освен специализираните кабинети, лечебното заведение разполага със
сектор
“Образна
диагностика”,
сектор
“Клинико-лабораторна
диагностика”, сектор “Физикална терапия и рехабилитация”, Дежурен
кабинет. Оказват се медицински услуги по договор с РЗОК и срещу
заплащане по желание на пациентите. Осъществяват се прегледи и
изследвания по 11 договора за медицинско обслужване към
здравноосигурителни компании и договори за извършване на
профилактични прегледи.
На територията на лечебното заведение са разкрити 23 амбулатории
на общопрактикуващи лекари, 2 индивидуални специализирани практики,
13 стоматологични кабинета и 2 зъботехнически лаборатории. На всички
общопрактикуващи лекари са осигурени индивидуални кабинети за
амбулаторен прием. На основание договори с общопрактикуващите лекари,
лечебното заведение обезпечава непрекъснатите здравни грижи на
пациентите в обновения “Дежурен кабинет” от 20.00 до 08.00 часа
ежедневно и 24 часа в празнични и почивни дни.
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І. През първото шестмесечие на 2016 г. е реализирана
следната медицинска дейност:
1. По договор с РЗОК:
Брой прегледи заплатени
от НЗОК
Първични
Вторични
ВСД
ЛКК
Майчино здравеопазване
Брой диспансерни прегледи
Брой прегледи в сектор
“Физикална
терапия
и
рахабилитация”
Общо прегледи
Процедури
в
сектор
“Физикална
терапия
и
рехабилитация”
Брой изследвания образна
диагностика
Брой клинико-лабораторни
показатели

През І
През І
Изменение
шестмесечие шестмесечие
на 2016 г.
на 2015 г.
9354
9430
- 76
5293
5301
-8
1190
1233
- 43
5785
5723
62
432
455
- 23
2343
2353
- 10
692
96
788

25185
7839

25187
6875

-2
964

3877

4064

- 187

34526

33014

1512

В сравнение с първото шестмесечие на 2015 г. се наблюдава
незначителна промяна в броя на реализираните прегледи. Увеличени са
прегледите в Сектор “Физикална терапия и рехабилитация” и броя
изследванията в “Клинична лаборатория”. Продължава тенденцията за
намаление на регулативните стандарти, особено изразено за
консултативните медицински прегледи и ВСД от РЗОК.
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Брой ВСД по видове
заплатени от НЗОК
• Тъканно
деструктивно
лечение на ПВКУ
• Диагностична
и
терапевтична пункция на
става
• Инцизия и дренаж на
палм. Простр.
• Криотерапия
на
доброкачествени кожни
тумори
• ЕХОКГ
• Ехография на млечна
жлеза
• УЗДСГ
• ЕЕГ
• Холтер ЕКГ
• Лазер терапия при ставни
заболявания
и
труднозарастващи рани
• Колпоскопия с прицелна
биопсия
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През І
През І
Изменение
шестмесечие шестмесечие
на 2016 г.
на 2015 г.
14
25
- 11
31

26

5

9

3

6

32

45

- 13

365
11

504
23

- 139
- 12

426
230
29
6

368
189
39
10

58
41
- 10
-4

37

0
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2. Платени медицински услуги:
Брой на прегледите и
манипулациите, заплатени
от пациентите по тяхно
желание и профилактични
прегледи по сектори
Специализирани кабинети
Сектор “Физикална терапия и
рехабилитация”
Брой пациенти в Сектор
“Клинико-лабораторна
диагностика”
Сектор “Образна диагностика”

През І
шестмесечие на
2016 г.

През І
шестмесечие на
2015 г.

Изменение

3709
50

3368
66

341
- 16

3138

4056

- 918

1051

1553

- 502

Реализирани са по-голям прегледи срещу заплащане в
специализирани кабинети /341 бр./. Отбелязва се намаление на
обслужените пациенти срещу заплащане в секторите „Клинична
лаборатория” и „Образна диагностика”. Броя на прегледите в сектор
”Физикална терапия и рехабилитация” се запазват без съществена
динамика.

ІІ. Други дейности
- През отчетния период са придобити дълготрайни материални
активи на стойност 5240 лв. Закупени са: високоволтов трансформатор към
рентгенов апарат „Сименс” и климатик.
- През периода са вложени 2463 лв. за обзавеждане и ремонти по
сградния фонд в рамките на текущата поддръжка.
- През м.март 2016 г. успешно премина Ресертификацията по ISO
9001-2008
- Дружеството кандидатства по Проект на ОП “Развитие на
човешките ресурси” – Добри и безопасни условия на труд
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Подновени са договорите за абонаментно обслужване на
медицинска апаратура и техника, пране и стерилизация, обезвреждане на
опасни отпадъци, дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

ІІІ. Неотложни мероприятия през 2016 г. за подобряване
на материално-техническата база
1. Сграден фонд
Ремонт покривна изолация над тяло “Г” - подлежащите
помещения на Сектор “Физикална терапия и рехабилитация” продължават
да са в лошо състояние на таваните и стените, с образуване на пукнатини и
мухъл. Реализиране на ремонта на покривната изолация със собствени
средства не е във финансовите възможности на дружеството.
2. Медицинска апаратура и техника
- Наличната апаратура в Сектор “Физикална терапия и
рехабилитация” е закупена през 1986 г. и напълно изчерпала своя
капацитет. Със собствени средства е подменена част от апаратурата. Найналежащо е закупуването на апарат за лазерна терапия.
Сектор
“Физикална терапия и рехабилитация” обслужва пациентите на 12-часов
работен ден.
- Наложителна е
ехокардиограф.
•
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подмяната

с

нов

на

съществуващия

За функционирането на изградената вътрешна информационна
система през м.ноември 2006 г. все по-често се налага подмяна на
компютърни конфигурации и принтери.
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ІV. Финансови резултати
1. Приходи за периода 01.01.2016 – 30.06.2016:
приходи
І. От медицинска дейност
в т.ч.:
- от РЗОК
- от потребителски такси
- от такса биолог.материал
- от платени услуги
- други мед.услуги

ІІ. От наеми 50%
ІІІ.Други приходи,вкл.
от финансиране
ОБЩО ПРИХОДИ

към 30. 06. 2016 г.

в лв.

към 30. 06. 2015 г.

637 701

631 117

451 550
39 862
25 043
95 440
25 806

450 316
39 247
24 715
91 836
25 003

22 295
32 967

22 923
29 695

692 983

683 735

Увеличение на приходите с 9 248 лв.
Най-осезателно е увеличението на приходите от платени услуги
/мед.обслужване по договори/.

2. Разходи за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.: в лв.
- за материали
- за въшни услуги
- за амортизации
- за заплати
- за осигуровки
- други разходи
-финасови разходи
Общо разходи за
дейността

към 30. 06. 2016 г.
87 852
66 614
32 526
395 423
70 598
18 200
1 741

към 30. 06. 2016 г.
99 235
64 399
28 162
410 596
72 549
18 302
793

672 954

694 036

Намаление на разходите с 21 082 лв.
Най-голямо намаление се отчита при разходите за заплати и
осигуовки и разходите за материали /ел.енергия/
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За шестмесечието на 2016 г. финансовият резултат е 20 029 лв.
счетоводна и балансова печалба.
Счетоводен Баланс и Отчет за приходите и разходите към 30.06.2016
г. са приложени към настоящия Отчет за дейността.

УПРАВИТЕЛ:
/д-р Ив.Василева/

IVELINA
STOYKOVA
VASILEVA
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