
С НАД 25% СА СЕ УВЕЛИЧИЛИ БОЛНИТЕ С КОРОНАВИРУСНА 

ИНФЕКЦИЯ, КОИТО СЕ ЛЕКУВАТ В БОЛНИЦА 

 СПРЯМО ПРЕДХОДНАТА СЕДМИЦА 

 

Отново драстично увеличаване на хоспитализираните пациенти с COVID-19. Това 

отчитат данните на НЗОК от редовната седмична справка за заетостта на леглата. Както 

и при данните от предишния отчет, нарастването на броя пациенти в болница е с над 25% 

спрямо предходната седмица. По данни на НЗОК към 14 март от пациенти с COVID са 

заети 6957 болнични легла, докато към 7 март броят им е бил 5552. информира Zdrave.net  

на 16.03.2021 г. 

 

Както обикновено, най-много са хоспитализираните с коронавирус пациенти в 

столицата – 1899. Това се дължи както на високата заболеваемост на място, така и на 

факта, че болни от близки области също се прехвърлят за болнично лечение в софийски 

болници. Увеличението спрямо предходната седмица е с 29 на сто. 

Отново втора по брой хоспитализирани пациенти е област Пловдив, където към 14 март 

в болница са настанени 704 души. Тук увеличението е с 23,5%. На трето място се задържа 

област Бургас, където пациентите с COVID на болнично лечение са 622. Те са с 19,4% 

повече от преходната седмица. 

 

Отново най-малко са хоспитализираните пациенти в област Видин – 11, следвана от 

Търговище (31) и Разград (52). Болните с коронавирус, настанени в лечебни заведения 

обаче се увеличават и в тези области, като само за Видин например увеличението спрямо 

предходната седмица е с над 57 на сто, докато Търговище запазва относително добри 

показатели (10% повече от миналата седмица). 

 

Както и при предишния отчетен период, област Кюстендил, която е със заболеваемост 

над 600 на 100 000 души, отчита скромните 79 хоспитализирани със заболяването 

пациенти в местни болници. Причината е, че на практика повечето от нуждаещите се от 

болнично лечение се транспортират до София. 

 

По отношение на заетостта на лечебните заведения също няма особени промени: най-

натоварените лечебни заведения в страната остават едни и същи. 

 

Болницата с най-много пациенти с COVID в цялата страна продължава да е УМБАЛ 

„Бургас“, където от заболяването се лекуват 391 души – повече от половината 

хоспитализирани в цялата област. Промени има в следващите я по брой пациенти 

болници, като на втора позиция тази седмица е УМБАЛ „Бургасмед“ (54), а на трета – 

белодробната болница (26). 

 

В София с най-много пациенти с COVID отново е спешната „Пирогов“, където към 14 

март са настанени 334 души, следвана от УМБАЛ „Св. Анна“ с 257 и „Аджъбадем Сити 

Клиник МБАЛ Токуда София“ със 147. 

 

В Пловдив традиционно най-много пациенти с COVID е поела университетската „Св. 

Георги“ (156), следвана от УМБАЛ „Пловдив“ (66) и УМБАЛ „Пълмед“ (61). 

 

Във всички лечебни заведения в страната броят на хоспитализираните с коронавирус 

се е увеличил, макар и с различни проценти. 


