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Бронхологичното отделение на КЦББ при УСБАЛББ “Св. 

София” ЕАД е единственото звено в страната ни, където могат да се 

прилага широка гама от бронхологични диагностични и терапевтични 

процедури при възрастни и деца, включително новородени, с различни 

заболявания на белия дроб, медиастинума, плеврата и гръдната стена, под 

обща и локална анестезия, с флексибилна и/или ригидна техника. 

Годишно тук се извършва бронхоскопска диагностика и терапия на 

повече от 1800 пациенти: щипкова и фиброщипкова биопсия, четкова и 

катетър-биопсия, бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ), трансбронхиална 

пункционна иглена биопсия (ТБПИБ),  трансбронхилна белодробна 

биопсия (ТББ), ендобронхиална лазерна терапия и електрокаутеризация, 

балонна дилатация при стенози, поставяне и смяна на трахеобронхиален 

стент, фотодиагностика и фототерапи на белодробен карцином, 

ендоскопска обем редуцираща терапия, ендоскопско затваряне на 

бронхоплеврална фистула, отстраняване на чуждо тяло от трахея и бронхи,  

отстраняване на тъкан от трахея и бронхи с ригидна техника и др. 

Заедно с ендоскопските техники в отделението може да се направи и 

трансторакална тънкоиглена биопсия (ТТАБ) и режеща (True-cut) биопсия 

на формации в медиастинума, гръдната стена, белия дроб и плеврата, под 

ехографски, СТ или рентгеноскопичен контрол. 

Част от тези методики, добили популярност в последните години 

като интервенцинални бронхологични техники, са основа за развитието 

от отделението ни на Интервенционалната бронхология в България.  

В Бронхологичното отделение се провежда и пълноценно обучение 

на студенти-медици, стажант-лекари  и лекари-специализанти от цялата 

страна по ендоскопските методи за диагностика и лечение в пулмологията: 

* упражнения за ендоскопска диагностика и терапия на 

белодробен карцином на студентите-медици -  IV-курс; 

* индивидуално, 5-месечно, обучение по Бронхоскопия за 

специалисти по пневмология и фтизиатрия, гръдна хирургия, 

анестезиология и интензивни грижи и оториноларингология; 

* индивидуални, 5-дневни, курсове за подновяване на 

сертификата по високоспециализираната дейност „БРОНХОСКОПИЯ”; 
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* обучение на лекари-специализанти по програмата за 

специалностите Гръдна хирургия (два месеца) и Анестезиология и 

интензивни грижи (един месец); 

Всичко това се постига с широка гама от бронхологична апаратура на 

водещите фирми, производителни на такава техника, включително 

съвременни  видеобронхоскопски системи с възможности за ранна 

диагностика на неопластичните лезии в трахеобронхиалното дърво – 

STORZ, OLYMPUS, PENTAX, FUJINON. 

Съвременната ни апаратура включва: цифрови видеоендоскопски 

системи от първи клас, обезпечаващи висока чуствителност и големи 

възможности за обработка на изображенията, с ширки възможности за 

ендоскопска диагностика. 
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Процесорите поддържат технологията спектрална обработка на 

изображението (FICE) за оптимизиране на ендоскопското изследване, 

базиращо се на различни вълнови характеристики от източника на 

светлина. Разполагаме с режим на двоен преглед – обичайното изоражение 

и FICE, като паралелното разглеждане на двете изображения дава по-

голяма информация при изследването. Има различни функции за запис, CF 

(Compact Flash), РС и U-matic видео, разполагаме с функцията „картина в 

картината” (P in P) – за да не се загуби „от поглед” важна информация при 

изследването. Новата техника ни дава възможност бързо може да се 

превключваме от един режим на настройка в друг - за да се избере 

оптималния шаблон за диагностика. Фотометричният режим позволява 

автоматично да се контролира оптимално ниво на светлината, като го 

съобразява с позицията на ендоскопа, което позволява да се види по-ясно 

картина, когато се изменя разстоянието на изследваната територия. 

Компенсационната функция „очистване на изображения” автоматично 

избира най-добрите фотографии от няколко и помага да се получи 

изключително прецизен анализ на образа и да се документират резултатите 

от проучването. 

Наличната техника в съчетание с обучен, висококвалифициран, 

персонал от лекари и специалисти по здравни грижи са гаранция за 

провеждане на съвременно обучение и възможно най-пълноценно 

бронхологично изследване и ендоскопска терапия при пациентите ни. 

 

 

 


