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Университетска Детска Клиника по Белодробни Болести     

   СБАЛББ - „Света София” 
 

 

Университетска Детска Клиника по Белодробни Болести е 

единствена в страната специализирана клиника по детски белодробни 

заболявания. В клиниката се извършва високо квалифицирана и 

специализирана медицинска дейност на най-високо ниво - III- ниво на 

компетентност. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В клиниката се лекуват деца със следните заболявания:  

 

I. Вродени заболявания на белодробната система 

 

II. Генетично обусловени белодробни заболявания (муковисцидоза) 

 

III. Възпалителни заболявания на белодробната система 

 

 пневмонии 

 бронхити 

 плеврити  

 гнойни заболявания на белите дробове 

 кисти на белите дробове (вродени, придобити) 

 бронхиектазии 

 бронхиектатична болест 

 ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест) 
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 възпалителни заболявания на ГДП в съчетание с тези на 

долни дихателни пътища 

 

IV. Бронхиална астма 

 

V. Бронхообструктивни състояния в ранна детска възраст 

 

VI. Белодробни форми на туберкулоза 

 

VII. Извънтуберкулозни форми на туберкулоза 

 

Екипът на клиниката се състои от: 7 лекари, един от които е 

ръководител клиника, 13 медицински сестри, една от които е старша 

сестра, 10 санитари, 1 възпитател, 1 инструктор по лечебно хранене. Двама 

от лекарите са с 3 специалности, а останалите с две специалности- Детски 

болести и Детска Пневмология и Фтизиатрия. 

Един от лекарите има защитена дисертация и е с призната 

образователна научна степен „Доктор”. В клиниката друг лекар разработва 

дисертационна тема с предстояща  публична защита. 

Екипът на клиниката е с висока специализация, работи с установени 

диагностично-лечебни алгоритми и отличен синхрон в работата. 

Като част от СБАЛББ „Св.София”,клиниката е база за обучение на 

студенти по медицина и специализация на лекари по специалностите 

Детски болести и Детска Пневмология и Фтизиатрия. 

Клиниката разполага с много добри условия за лечение на болните 

деца. Болничните стаи са оборудвани с тоалетни възли (баня, тоалетна) и 

цветна кабелна телевизия,централно парно отопление,климатици. 

В клиниката има много добре оборудвана най-съвременна апаратура  

за функционално изследване на дишане (body плетизмограф), ехограф, 

дигитална рентгенова уредба, ултразвукови инхалатори, 12 канален ЕКГ 

апарат, централна кислородна инсталация с втечнен кислород. 

 

  Същевременно с това базата на СБАЛББ разполага с Компютърен 

Томограф, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, 

Патоморфологична лаборатория, Бронхологично отделение, Клиника по 

Гръдна хирургия. 

В клиниката се прилага лечебно хранене, което е част от 

провежданото лечение. 

Режимът на болните деца е стриктен и съобразен с възрастта и 

заболяването им.  

Свижданията с болните деца са в четвъртък и неделя от 16.30-17.30 

ч. При необходимост и разрешение на ръководителя на клиниката  

родителите могат да посещават децата си ежедневно. 
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Професор д-р Петко Минчев, дмн завършва Медицински 

Университет гр. София. През 1979г. защитава дисертация за придобиване 

на научна степен кмн, а през 1986г. е избран за Доцент и ръководител на 

Университетска Детска Клиника по Белодробни болести, която ръководи и 

понастоящем. През 1998г. защитава дисертация за придобиване на научна 

степен дмн, а през 2006г. е избран за Професор по Белодробни Болести. 

  Проф. Д-р Петко Минчев има придобити специалности по : 

 

 Детски болести 

 Детска Пневмология и Фтизиатрия 

 Пневмология и Фтизиатрия 

 

Владее отлично английски, френски и руски език. 

Провеждал е специализации в Моска, Берлин, Варшава, СЗО. 

Проф. Д-р Петко Минчев е автор на 221 научни труда, една 

монография, три учебника, две рационализации, един патент.  

Член е на Българското Дружество по Белодробни болести, 

Европейското респираторно Дружество, Председател на Българската 

Асоциация по Детска Пневмология. Същият е главен редактор на 

специализирано научно списание Български Медицински журнал, 

издание на Медицински Университет- София. 

През 1995г. проф. Д-р Петко Минчев създава специалността Детска 

Пневмология и Фтизиатрия и обучава 70 специалисти в цялата страна. 

През дълголетната се кариера е обучил хиляди студенти и стотици 

специализанти. 

Същият е Национален консултант по Детска Пневмология и 

Фтизиатрия при МЗ. 

За своята професионална и научна кариера два пъти е награждаван с 

почетен медал и е носител на престижната академична награда на МУ-

София-  Singum Laudis за особени приноси в развитието на МУ-София. 

 

Контакти: 

Служебен адрес: гр.София, 1431 

Бул.”Акад.Иван Гешов” №17 

Тел./факс: +3592/ 951 67 62 

                Професор д-р Петко Минчев- дмн 
Ръководител на Университетска Детска Клиника по Белодробни Болести 


