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За новородените
с обич

Срещаме ви с ръководителя на Неонатологичното отделение на МБАЛ „Надежда“ 
д-р Детелина Стоичкова в навечерието на десетата годишнина от съдаването на 

лечебното заведение. С кои случаи от практиката си се гордее и какви са акцентите 
в обновеното отделение – д-р Стоичкова споделя специално за „Кенгуру“.  

Д-р Стоичкова, през октомври бе открито напълно 
обновеното Неонатологично отделение на болница 
„Надежда“. Какви са акцентите в него?
Отделението по неонатология функционира още от са-
мото създаване на болницата през 2013 г. През 2017 г. то 
получи най-високото трето ниво на компетентност, кое-
то означава, че в него се обгрижват новородени с ниско и 
екстремно ниско тегло и бебенца със сериозни заболява-
ния, нуждаещи се от интензивна грижа. Работата през го-
дините се разрасна и тази eсен отделението беше рено-
вирано изцяло до най-дребния детайл. Поставиха се нови ин
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панели за кислород и за сгъстен въз-
дух за аспирация, което позволи в ин-
тензивния бокс да се включат допъл-
нително кувьози и апаратура за деца, 
нуждаещи се от интензивни грижи. 
Боксовете са напълно оборудвани – 
там, където беше необходимо, се до-
бавиха изводи за кислород и въздух за 
аспирация. Отделението разполага с 
8 апарата за обдишване от най-висок 
клас; 3 апарата за неинвазивно обдиш-
ване – т.нар. назален CPAP; 1 апарат 
за първична реанимация; 6 реанима-
ционни маси (т.нар. термоплот) – с 4 
от тях са оборудвани трите родил-

Визитка 
Д-р Стоичкова е доказан спе-
циалист с дългогодишен опит в 
грижата за най-малките пациен-
ти – новородените. Става част 
от екипа на МБАЛ „Надежда“ от 
самото й създаване през 2013 г., а 
отделението по Неонатология, 
което ръководи, е с най-високо-
то – III-то ниво на компетент-
ност. Преди това работи като 
неонатолог в I-ва АГ болница 
„Света София“), като от 2007 до 
2013 г. е началник на Неонатоло-
гичното отделение там.

ни зали и операционната зала за цеза-
рово сечение, 2 са на разположение в 
Отделението по неонатология. Раз-
полагаме с достатъчен брой мони-
тори, трансфузионни помпи, лампи 
за фототерапия, както и с транс-
портен кувьоз, с който, ако се нала-
га спешно хирургично лечение, децата 
се превеждат в друга болница. Има-
ме 15 кувьоза от най-висок клас, като 
сега към тях се закупи и нов кувьоз за 
лечение и обгрижване на рискови но-
вородени. 

Юлия е сред бебетата, родени 
с екстремно ниско тегло (в ней-
ния случай – 700 г), но преодолели 
трудностите благодарение на Ва-
шите грижи и тези на екипа Ви. 
Какви са най-важните фактори 
за справяне с предизвикателства-
та при преждевременно родени-
те деца?
Разбира се, това са добрата база, 
оборудването и не на последно мяс-
то – професионализмът, опитът и 
отдадеността на екипа, който ра-
боти в Неонатологичното отделе-
ние. В болница „Надежда“ сме покрили 

изцяло тези критерии и сме изклю-
чително горди с постигнатото през 
годините. 
Нашата работа по отношение на 
недоносените бебета мога да споде-
ля в няколко изречения, като уточня, 
че към всеки случай се подхожда ин-
дивидуално.
Непосредствено след раждането го-
ляма част от недоносените бебен-
ца се нуждаят от апаратна венти-
лация. Тези, които са с много ниско 
тегло, се интубират още в родилна 
зала. При бебетата, чието състоя-
ние позволява, използваме неинва-
зивна апаратна вентилация – т.нар. 
назален CPAP. 
След интубацията се прилага сър-
фактант, а по-съвременното лече-
ние е комбинация от сърфактант и 
инхалаторен кортикостероид (при 
тези деца, които са с екстремно 
ниско тегло, е доказано, че ефектът 
от комбинацията е много по-добър). 
Поставят се в кувьоз за контроли-
ране на температурата, включват 
се венозни вливания, а на бебета-
та с много ниско тегло се включ-
ва и централен венозен катетър. 



Б Е Б Ч О #здраве

Това е една сравнително по-сложна техника, която изис-
ква сръчност и опит. Нашите специалисти имат експер-
тизата за това и дори обучават колеги от други лечеб-
ни заведения. 
Прилага се и антибиотична терапия, биопродукти, чес-
то се налага и кръвопреливане. Прилагат се препарати 
за стимулиране на дишането, а на децата, които имат 
персистиращ артериален канал, прилагаме  медикамент, 
който е световен стандарт в лечението на това със-
тояние и предотвратяващ оперативното лечение. С 
две думи – разполагаме с всичко, което е необходимо за 
обгрижването на недоносените бебета. 

Какви са особеностите в грижите на неонатолозите 
за мъничетата след нормално раждане и след такова 
с цезарово сечение?  
При нас практиката е на всяко раждане, независимо дали 

е нормално или секцио, да присъства задължително не-
онатолог. 

На самото раждане неонатологът прави първичния пре-
глед, задължително проверява за видими малформации, 
ако се налага, прави аспирация, дава се оценка по АПГАР. 
При нас от години е въведена и практиката да се взима 
кръв от пъпната връв за изследване на pH. Стойности-
те на pH ни показват дали детето е страдало преди и по 
време на раждането. Изследването е много добър кри-
терий за оценка относно правилното водене на ражда-
нето. Ние бяхме първите, които започнахме да правим 
това изследване в България. 
Иначе, грижите по време на престоя на бебета в отде-
лението са свързани с ежeдневни прегледи, рутинни из-
следвания, прилагане на необходими терапии, грижа за 
тоалет и хранене.  
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Гаранция за успех
„В „Надежда“ правило е, когато очакваме раж-
дане на дете с екстремно ниско тегло, към 
екипа неонатолози в родилна зала да има и не-
онатологична акушерка, която е с необходи-
мия опит и компетенция да асистира в слож-
ните интервенции. 
Като цяло, имаме доста предизвикателства 
в работата. Сътрудничим си изключително 
добре с нашите колеги от отделението по 
Пренатална диагностика и терапия. Те ди-
агностицират сложните случаи още в ут-
робата на майката, които ние след ражда-
нето сме подготвени да поемем. В болница 
„Надежда“ се обгрижват бременни от цяла 
България и често имаме случаи, които по 
своята същност са много редки – деца с хи-
дроторакс, със сърдечни малоформации, с 
хемангиом на черен дроб и с други туморни 
формации, с кисти на яйчниците, установе-
ни още интраутеринно, и др. Екипната рабо-
та в болница „Надежда“ е гаранция за успех 
при тези случаи.“ 

На 13 януари болница „На-
дежда“ става на 10 годи-
ни. Колко бебета са ро-
дени в болницата през 
тези години и кои са слу-
чаите, с които най-мно-
го се гордеете във Ваша-
та практика?
През първата година 
от съществуването на 
болницата се родиха 991 
бебета, през 2021 г. те 

бяха 2357. Това са красноречиви цифри за разрастване-
то на дейността на болница „Надежда“, както и за дове-
рието на пациентите, което спечелихме през изминали-
те 10 години. 

Гордея се с всяко бебе, родено в болницата, особено с не-
доносените дечица, които успешно сме лекували тук. 
Имаме бебенца, родени в 23, 24, 25 г.с., които се пребори-
ха и се развиват съвсем нормално. Това са примери като 
Юлето, Божидарчо, София, Теди, Андрияна и още мно-
го други – дечица, родени с екстремно ниско тегло, кои-
то растат и ни радват. Гордея се и с техните борбени и 
всеотдайни родители. 

Други случаи, които никога няма да забравя, са тези на 
новородени с хидроторакс, които колегите от Прена-
тална диагностика откриха и третираха още вътреут-
робно, след което ние поехме грижата за тях. В начало-
то това беше предизвикателство за екипа ни, защото 
не се бяхме сблъсквали с подобна патология, но се спра-
вихме перфектно. Спомням си много добре първият та-
къв случай на бебенце от Бургас. Оттогава имаме около 
6 такива случая, преборихме се и сега децата са в отлич-
но състояние.


