
Експертни комисии за изготвяне на индивидуални планове за 

комплексно интердисциплинарно 

медицинско обслужване и продължителна здравна грижа за деца 

с диабет, с вродени хематологични заболявания, с вродени 

сърдечни малформации, с вродени неврологични заболявания, и 

за недоносени деца 

На експертна оценка и помощ се подлагат всички лежащо болни деца със 

захарен диабет, вродени хематологични заболявания, недоносени, вродени 

неврологични заболявания, вродени сърдечни малформации преди изписването 

им или при необходимост от коригиране на съществуващ индивидуален план, 

както и нехоспитализирани амбулаторно проследявани деца, насочени от 

лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ или други Здравно-

консултативни центрове. 

 

Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с 

диабет 

Комисията е създадена в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев” ЕАД, 

София, бул. „Акад. Иван Гешов” №11. 

Комисията извършва прегледи всеки вторник и четвъртък от 12:00 до 13:00 

часа 

Комисията заседава всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. 

За допълнителна информация: Мария Симеонова, тел:  02/81 54 355 

Kоординатор: Данаил Димов, тел: 02/8154 274 

 

Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с 

вродени хематологични заболявания 

Комисията е създадена в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев” ЕАД, 

София, бул. „Акад. Иван Гешов” №11. 

Комисията извършва прегледи всеки понеделник и сряда от 12:00 до 13:00 ч. 

Комисията заседава всеки първи и трети четвъртък от месеца 14:30 ч. 

За допълнителна информация: Мария Симеонова, тел:  02/81 54 355 

Kоординатор: Данаил Димов, тел: 02/8154 274 

 

 

 

 

 



Експертни комисии за комплексно медицинско наблюдение на 

недоносени деца 

1.Комисия, създадена в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван 

Митев” ЕАД, София, бул. „Акад. Иван Гешов” №11. 

Комисията извършва неонатални прегледи всяка сряда и петък от 15:00 до 16:00 

часа. 

Комисията заседава всеки първи и последен петък от 16:00 до 18:00 ч. 

За допълнителна информация: Мария Симеонова, тел: 02/81 54 355 

Kоординатор: Данаил Димов, тел: 02/8154 274 

 

2.Комисия, създадена в СБАЛ по акушерство и гинекология 

„Майчин дом“ ЕАД, София, ул. „Здраве” №2. 

Прегледи се извършват всяка сряда и четвъртък от 11:30 ч. до 12:30 ч. в кабинет 

№6 в Медицински център „Майчин дом“ 

Комисията заседава 2 пъти месечно, съответно на  1  и  15 число.  

Заседанията се провеждат от 13:30 часа. 

Телефон за записване на часове за прегледи, тел: 02/9172 451 

Координатор: Маргарита Илиева, тел: 02/9172 472 

 

 

Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с 

вродени неврологични заболявания 

Комисията е създадена в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев” ЕАД, 

София, бул. „Акад. Иван Гешов” №11. 

Комисията извършва прегледи всеки понеделник от 14:00 до 15:00 ч. 

Комисията заседава всеки понеделник от 14:00 до 15:00 ч. 

За допълнителна информация: Мария Симеонова, тел: 02/81 54 355 

          Kоординатор: Данаил Димов, тел: 02/8154 274 

 

Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с 

вродени сърдечни малформации 

Комисията е създадена в МБАЛ „Национална кардиологична болница", София, 

ул.”Коньовица” №65. 

Комисията извършва прегледи всеки вторник от 14 до 16 часа 

Комисията заседава всеки вторник от 14 до 16 часа 

За допълнителна информация: Мария Симеонова, тел: 02/81 54 355 

Kоординатор: Данаил Димов, тел: 02/8154 274 


