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Основен пакет здравни дейности 
„Комплексно онкологично лечение“ 

 
I. Здравно-информационни дейности 

1. Запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на 
лечебното заведение, осигуряващо комплексно онкологично обслужване. 
2. Запознаване на пациента със съдържанието на диагностично-лечебния и 
рехабилитационния пакет на лечебното заведение. 

3. Запознаване на пациента с неговите права и задължения. 
4. Издаване на Бързо известие за болен с онкологично заболяване 
5. Вписване в Националния раков регистър и регистриране на пациента в 

лечебното заведение 
6. Запознаване на регистрираните в лечебното заведение лица с изпълнението на 

плана за диспансерното наблюдение 
Организиране на необходимите консултации в рамките на плана за лечение и 
диспансерното наблюдение. 
II. Експертна дейност  
1. Цялостна оценка на пациенти с онкологични заболявания с цел определяне на 
окончателната диагноза, стадия, прогностичната група и лечебната стратегия в 
различни етапи на болестта от клиничните онкологични комисии съгласно Медицински 
стандарт „Медицинска онкология“: 
     а) обща клинична онкологична комисия; 
     б) клинична онкологична комисия по химиотерапия; 
     в) клинични онкологични комисии по локализации: "белодробен 
карцином","карцином на гърда", "гастроинтестинални злокачествени 
неоплазми",ендокринни тумори", "тумори на урогенитален тракт" и др. 
2.  Документиране на решенията на клиничните онкологични комисии 

3. Медицинска експертиза на работоспособността   
     

 

 

 



2 
 

КПр „Определяне на план за лечение на болни с онкологични заболявания от 
онкологична комисия“. 
  

V. Специфично онкологично лечение, включващо съгласно решение на 
онкологична комисия лекарствено лечение, лъчелечение, метаболитна 
радионуклидна терапия 

1. Лекарствено лечение 
2. КП „Системно парентерално лекарствено лечение на солидни тумори с 

инфузионни режими с различна продължителност в дни“ 
3. КПр "Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания". 
 

2. Лъчелечение 
КП Ортоволтно перкутанно лъчелечение и мeтаболитна брахитерапия с високи 
активности. 

КП Метаболитна брахитерапия с ниски активности 

КП Конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници 
КП Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити 
източници 
КП Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични 
заболявания 
КП Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични 
заболявания 
КП Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 
КП Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 
 
4. Метаболитна радионуклидна терапия 

 
КП Ортоволтно перкутанно лъчелечение и мeтаболитна брахитерапия с високи 
активности - за метаболитна брахитерапия на карцином на щитовидната жлеза 
 
КПр   „Метаболитна радионукдна терапия“ 
VI. Проследяване на пациенти с онкологични заболявания и диспансеризация 
КП 1. Проследяване на терапевтичния отговор на пациенти след приключване на 

лечението 
КП 2. Диспансеризация на лица със заболявания съгласно Наредбата за 

профилактичните прегледи и диспансеризацията.  
 
КПр "Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания"  
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КПр "Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с 
прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия". 

 
VII. Рехабилитация 
КП   „Физикална терапия при лица с онкологични заболявания“ 
 
Палиативни грижи 
КП Палиативни грижи при лица с онкологични заболявания“ 
 

 
 
 

 

 
 


