
БОЛНИЧЕН ПАКЕТ „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА УШНО-НОСНО-
ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ“  
 
КП нова „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В УНГ ОБЛАСТТА С МНОГО ГОЛЯМ 
ОБЕМ И СЛОЖНОСТ“  

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
16.0, 16.01, 16.02, 76.2,  76.3, 76.31, 76.39, 76.4, 76.41, 76.42, 76.43, 76.44, 
76.45, 76.46, 76.6 , 76.61, 76.62, 76.63, 76.64, 76.65, 76.66, 76.67, 76.69, 76,9, 76.91, 
76.99 , 04.0, 04.02, 04.03 , 04.04  , 04.05, 04.06 , 04.3, 04.4, 04.41, 04.42, 04.49, 
04.5, 04.6, 04.7, 04.71, 04.72, 04.73, 04.74, 04.75, 04.76, 04.79, 20.9, 20.96, 20.97, 
20.98, 04.01, 20.2, 20.22, 20.4, 20.41, 20.42, 20.49 , 20.5 , 20.51, 20.59, 20.6, 20.61, 
20.62, 20.7, 20.71, 20.79, 30.3, 30.4, 18.7, 18.71, 21.8, 21.83, 31.7, 31.75, 86.7, 86.70, 
86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 26.3, 26.32, 04.3, 04.6, 25.3, 25.4, 27.4, 27.49, 40.4, 40.40, 
40.42, 26.3, 26.32 ,  40.41, 21.3, 21.30, 21.32, 21.4, 22.5, 22.50, 22.51, 22.52, 
22.53,22.6, 22.60, 22.61, 22.62, 22.63, 22.64, 29.3, 29.33, 29.39, 01.2, 01.24, 01.25, 
16.0, 16.01, 16.02, 16.09, 16.5, 16.51, 16.52, 16.59, 06.0, 06.09, 28.0, 40.2, 40.21, 
40.3, 30.1, 98.1, 98.14, 98.15, 98.0, 98.02 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- Ушно-носно-гърлени болести ІІІ-то ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести” 

- Лицево-челюстна хирургия IIІ ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Лицево-челюстна хирургия“ – за процедури с кодове: 04.02; 16.01, 
16.02, 16.09; 18.71; 21.83; 22.60, 22.61, 22.62, 22.63, 22.64; 25.3; 25.4; 26.32; 
27.49; 40.40, 40.41, 40.42; 76.2; 76.31, 76.39; 76.41, 76.42, 76.43, 76.44, 76.45 
,76.46; 76.61, 76.62, 76.63, 76.64, 76.65, 76.66, 76.67, 76.68, 76.69; 86.70, 86.71, 
86.72, 86.73, 86.74; 

- Пластично-възстановителна хирургия IIІ ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Пластично-възстановителна хирургия“ – за процедури 
с кодове:18.71; 21.83; 31.75; 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74; 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „ Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

3.  ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием 
- тумор на ларинкса с диспнея; 
- тумор с хеморагия; 
- напреднали тумори на ларинкса и фаринкса с метастази. 
- пациенти с орбитални усложнения  
- пациенти с отогенни интракраниални усложнения 
- тумор на ларинкса и фаринкса със или без метастази; 
- метастази на шията след тумори на ларинкс и фаринкс със/без рецидив. 
- тумори на носната кухина, синусите и такива ангажиращи орбитата 
- тумори на шията, слюнчените жлези 
- пациенти с риноликворея 
- пациенти с парализа на черепно-мозъчни нерви 
- пациенти с тумори ангажиращи темпоралната кост 



- пациенти с онкологично заболяване на език/устна кухина 
 
3.2. Индикации, за които се допуска планов прием: 
- пациенти за кохлеарна имплантация 
- пациенти, индицирани за операции в областта на вътрешното ухо и понто-

церебеларния ъгъл по повод неонкологични заболявания 
- пациенти индицирани за реконструкционни операции в областта на главата и 

шията 
Забележка: При пациенти със съмнение за oнкологични заболявания 

задължително се извършва патологоанатомично изследване  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ 
- гладък следоперативен период,  
- зарастваща рана и липса на фебрилитет и постигане на хирургичен 
туморен контрол 

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 
- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение 

Забележка: В случаите на доказване онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „ Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
КП  „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА УНГ С ГОЛЯМ ОБЕМ И 
СЛОЖНОСТ“  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
22.1, 22.11 , 22.2, 22.5, 22.50, 22.51, 22.53, 96.2, 96.21, 22.52, 16.9, 16.92, 16.98, 
29.4, 21.8, 21.88, 19.0, 19.5, 19.52, 19.53, 19.54, 19.55, 19.6, 20.9, 20.95, 19.9, 20.2, 
20.21, 20.22, 20.23, 20.4, 20.41, 20.42, 20.49, 20.5, 20.51, 20.59, 20.9, 20.92, 21.0, 
21.04, 21.05, 38.8, 38.82, 18.6, 31.9, 31.98, 33.2, 33.24, 33.7, 33.78, 33.9, *33.99, 
96.5, 96.56, 98.1, 98.14, 98.15, 98.0, 98.02, 42.2, 42.24, 42.8, *42.81, *42.85, 42.9, 
*42.92, 31.6, 31.61, 31.62, 31.63, 31.64, 31.69, 31.7, 31.71, 31.73, 31.79, 06.7, 29.0, 
29.2, 29.5, 29.52, 29.53, 29.54, 29.59, 31.6, 31.62, 25.2, 29.3, 29.31, 29.32, 29.33, 
29.39, 25.5, 25.59, 16.6, 16.61, 16.62, 18.7, 18.71, 21.8, 21.85, 27.6, 27.64, 76.6, 
76.68, 76.9, 76.92, 02.1, 02.11, 02.12, 19.1, 19.11, 19.19, 19.2, 19.21, 19.29, 19.3  

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- Ушно-носно-гърлени болести минимум І ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести” 

- Лицево-челюстна хирургия минимум IІ ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“ – за процедури с кодове: 
06.7, 16.61, 16.62, 16.92, 16.98, 21.04, 21.05, 21.85, 25.2, 25.2, 27.64, 29.2, 29.33, 29.52, 
29.53, 29.54, 29.59, 76.68, 76.92 



- Пластично-възстановителна хирургия минимум IІ ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна хирургия“ – за 
процедури с кодове: 16.61, 16.62, 16.92, 16.98, 18.71, 21.85, 21.88, 76.68, 76.92. 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „ Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

3.  ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием: 
- остри възпалителни и/или реактивно-репаративни процеси на УНГ органите 
- кръвотечение от УНГ органите (спонтанно, посттравматично или 

постоперативно), неовладяно в амбулаторни условия; 
- травми и други патологични състояния на органите и меките тъкани в областта 

на УНГ, главата и шията, трахеята, бронхите и хранопровода, изискващи хемостаза 
и/или възстановяване целостта на тъканите по спешност. 

- остро чуждо тяло на ларинкса, трахеята, бронхите или хранопровода. 
- онкологични заболявания на УНГ органите, налагащи хирургично лечение, 

включено в обема на пътеката; 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- патологични състояния на носа и околоносните кухини, налагащи ендоназална 

хирургия или пластично възстановяване, включени в обема на пътеката; 
- патологични състояния на орбитата, налагащи хирургично лечение, включено в 

обема на пътеката; 
- патологични състояния на външното, средното и вътрешното ухо, налагащи 

хирургично лечение, включено в обема на пътеката; 
- хронично чуждо тяло на ларинкса, трахеята, бронхите или хранопровода, вкл. 

медицински изделя (стентове, импланти). 
- патологични състояния на ларинкс и трахея, налагащи пластично 

възстановяване, включено в обема на пътеката; 
- патологични състояния на меките тъкани на шията и фаринкса, налагащи 

хирургично лечение, включено в обема на пътеката; 
- патологични състояния на езика и фаринкса, налагащи хирургично лечение, 

включено в обема на пътеката; 
- патологични състояния на орбитата, налагащи хирургично лечение, включено в 

обема на пътеката; 
- патологични състояния на носа, ухото, лицевите кости и орбитата, налагащи 

пластично възстановяване 
 
Забележка: При пациенти със съмнение за oнкологични заболявания 

задължително се извършва патологоанатомично изследване  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- завършеност на диагностичния и лечебен алгоритъм 
- гладък следоперативен период 
- нормално зарастваща рана 
- стабилни жизнени функции 
- запознатост на пациента/придружителите с особеностите на постоперативния 



период 
- запознатост на пациента/придружителите с амбулаторните грижи за 
пациента 

- запознатост на пациента/придружителите с обслужването на евентуални 
медицински изделия (дренове/протези/импланти). 

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 
- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение. 

Забележка: В случаите на доказване онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „ Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
 
Клинична пътека  „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА УНГ СЪС 
СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ“  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
22.1, 22.12, 22.3, 22.31, 22.39, 22.4, 22.41, 22.42, 22.7, 22.71 , 22.79, 22.9, 21.5, 
09.8, 09.81, 18.2, 18.21, 18.29, 18.3, 18.31, 18.39, 18.9, 18.5, 18.7, 18.79, 26.4, 26.42, 
26.49, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.9, 28.91, 28.92, 28.99 , 28.6, 28.91, 28.7, 38.8 , 
38.82, 31.1, 31.2, 31.21, 31.29, 30.0, 30.01, 30.09, 30.2, 30.21,30.22, 30.29, 31.0, 
31.4, 31.43, 31.44, 31.5, 31.6, 31.69, 31.7, 31.72, 31.74, 31.79, 31.9, 31.91, 31.92, 
31.93, 31.95, 31.98, 08.6, 08.61, 08.62, 08.7, 08.70, 18.72, 27.5, 27.53, 27.54, 27.55, 
27.56, 27.57, 27.59, 86.4, 86.6, 86.60, 86.63, *86.67, 86.69, 86.7, 86.70, 86.71, 86.74, 
86.75, 86.8, *86.81, *86.89, 86.9, 86.93, 40.2, 40.29, 04.0, 04.03, 04.04, 04.07, 04.2, 
27.0, 27.7, 27.71, 27.9, 27.92, 86.0, 86.09, 28.0, 21.8, 21.82, 21.84, 21.85, 21.86, 
21.87, 21.89, 21.9, 21.99, 19.4, 20.3, 20.32, 20.5, 20.51, 27.6, 27.69, 27.7, 27.72, 
*27.73, 27.79, 26.3, 26.30, 26.31, 26.32, 21.6, 21.69, 31.3, 25.9, 25.94  

 
2.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ 
- Ушно-носно-гърлени болести минимум І ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести” 

- Лицево-челюстна хирургия минимум IІ ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“ – за процедури с кодове: 
04.03, 04.04, 04.07; 04.2; 21.82, 21.84, 21.85, 21.86, 21.87, 21.89; 26.30, 26.31, 
26.32; 26.42, 26.49; 27.0; 27.69; 27.72, 27.79; 40.29. 

- Пластично-възстановителна хирургия минимум IІ ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна хирургия“ – за 
процедури с кодове: 08.61, 08.62; 08.70; 18.72; 21.82, 21.84, 21.85, 21.86, 21.87, 
21.89; 27.55, 27.56; 86.60, 86.63, 86.69; 86.70, 86.71, 86.74, 86.75. 
 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 



онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „ Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

3.  ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием: 
- туморни и тумороподобни процеси и други заболявания на меките тъкани и 
кости в лицево-челюстната област и шията и неизяснени увеличени лимфни 
възли на шията;  

- кръвотечение от носа, неовладяно в амбулаторни условия; 
- авансирани тумори в носа и околоносните кухини; 
- травми на носа. 
- травматична руптура; 
- травма на ушна мида и външен слухов проход; 
- остро гнойно възпаление на средно ухо 
- лезия/и на външното ухо от различно естество; 
- тригеминална невралгия; 

3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- сънна апнея; 
- затруднено носно дишане; 
- продължителна постоянна хрема; 
- рецидивиращи остри отити; 
- стичане на гноевиден секрет от назофаринкса; 
- повтарящ се остър катар на горните дихателни пътища (ОКГДП); 
- чести епистаксиси; 
- хронични възпаления на тонзилите; 
- нарушение на дишането по време на сън; 
- дисфония - дрезгав глас;   
- диспнея - цианоза, стридор, изпотяване, безпокойство, стягане в гръдната 
област; 

- дисфагия - затруднения при преглъщане (в началото към твърди храни, а по- 
късно към течности); 

- болки и подутина в областта на шията; 
- болки в областта на ларинкса, усещане за “чуждо тяло”; 
- ирадиираща болка към ушите; 
- сиалолитиаза. 

Забележка: При пациенти със съмнение за oнкологични заболявания задължително се 
извършва патологоанатомично изследване  

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- отзвучаване на ранните следоперативни симптоми – болки и невъзможност за 
преглъщане, хранене поне с течно - кашава храна,  

- липса фебрилитет  
- нормален оздравителен процес на оперативната рана. 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 
- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 



- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение. 

 
Забележка: В случаите на доказване онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „ Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
Клинична пътека  „ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА ПРИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА УНГ ОРГАНИТЕ“  

 
1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: G51, G51.0, G51.1, G52, G52.0, G52.1, 

G52.2 , G52.3, G52.7, G52.8, G52.9, H80, H80.2, H80.9, H81, H81.0, H81.1, H81.2, 
H81.3 , H81.4, H81.8, H81.9, H82* , H83, H83.1, H83.2, H83.3, H83.8, H83.9, H90, 
H90.0 , H90.1, H90.2, H90.3, H90.4, H90.5, H90.6, H90.7, H90.8, H91, H91.0, 
H91.2, H91.3, H91.8, H91.9, H92, H92.0, H92.1, H92.2, H93, H93.0, H93.1H93.2, 
H93.3, H93.8, H93.9, H94*, H94.8*, H95, H95.0, H95.1, H95.8, H95.9, К11, К11.7, 
К11.8, Q16, Q16.3, Q16.4, Q16.5, R43, R43.0, R43.1, R43.2, R43.8   
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: **18.11, **21.21, **29.11, **31.42, 
**87.03, **87.04, **87.09, **87.15 , **87.16, **87.17, **87.22, **88.91, **89.12, 
**90.33, **90.53, **90.59, **95.23, **95.24, **95.41, **95.42, **95.43, **95.44, 
**95.45, **95.46  

� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: *04.80, *95.48, *95.49, *96.59, 
*99.18, *99.19, *99.21, *99.22, *99.23, *99.29, *99.75  
 
 

3.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- Ушно-носно-гърлени болести минимум ІI ниво на компетентност, 
съгласно медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести” 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за 
провеждане на анестезия и интензивно лечение в съответствие с изискванията на 
медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“ и Aудиологичен кабинет.  

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
4.1. За непосредствен прием: 
- наличието на комбинация от най-малко два от долуизброените спешни 

симптоми: 
- внезапна глухота до 14 дни от появата й. 
- кризи със световъртеж; 
- изразен нистагъм документиран с нистагмография, при възможност;  
- изявено нарушено равновесие с проява на нистагъм; 
- внезапна загуба на обоняние до 14 дни от появата й. 
- внезапна поява на шум до 14 дни от появата й. 
- внезапно нарушение на функцията на черепно-мозъчен нерв 
 
1.2. За планов прием: 
- за диагностика на неясни състояния на ЛОР органите 



- внезапна загуба на обоняние след 14-тия ден от появата й. 
- внезапна поява на шум след 14-тия ден от появата й. 
- внезапно нарушение на функцията на черепно-мозъчен нерв след 14-тия ден от 
появата му 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- поставяне на окончателна диагноза, въз основа на проведените медико-
диагностични изследвания и стабилизиране на симптоматиката. 
 

 
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 
- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение. 

 
Клинична пътека „КОНСЕРВАТИВНО ПАРЕНТЕРАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА УНГ ОРГАНИТЕ“  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: А16, A16.4, A16.8, A16.9, A37, A37.0, 
A37.1 , A37.8, A37.9, A38, A42, A42.2, A48, A48.8, A51, A51.2, A51.3, А51.4 , 
A51.9, A53, А53.0, А53.9, А69, А69.0, А69.1, В00, В00.2, В08 , В08.5 , B27, B27.0, 
B27.1, B27.8, B27.9, В37, В37.0, B44, B44.2, B44.8, B44.9, B46, B46.1, B87, 
B87.3, B87.4, G50, G50.0, G50.1, G51, G51.0, G51.1, G51.2, G52, G52.0, G52.1, 
G52.2 , G52.3, G52.7, G52.8, G52.9, H05, H05.0, H60, Н60.0, Н60.1, Н60.2, Н60.3, 
H60.4, Н60.5, Н60.8 , Н60.9, H61, H61.0, H61.9, H62*, H62.0*, H62.1*, H62.2*, 
H62.3 , H62.4, H62.8, H65, H65.0, H65.1, H65.2, H65.3, H65.4, H65.9, H66, H66.0, 
H66.1, H66.2, H66.3, H66.4, H66.9 , H67* , H67.0*, H67.1*, H67.8*, H68, H68.0, 
H68.1 , H69, H69.0, H69.8, H69.9, H70, H70.0, H70.1, H70.2, H70.8, H70.9, H73, 
H73.0, H73.1, H73.8, H73.9 , H75* , H75.0*, H75.8, H81, H81.0 , H81.1, H81.2, 
H81.3 , H81.4, H81.8, H81.9, H82*, H83, H83.0, H83.1, H83.2, H83.3, H83.8, 
H83.9, H90, H90.0, H90.1, H90.2, H90.3, H90.4, H90.5, H90.6, H90.7, H90.8, H91, 
H91.0 , H91.2, H91.9, H92, H92.0, H92.1, H92.2, H94*, H94.0* , H94.8*, H95, 
H95.0 , H95.1, H95.8, H95.9, I88, I88.8, I88.9, J01, J01.0 , J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, 
J01.8, J01.9, J03, J03.0, J03.8, J03.9, J04, J04.0, J04.1, J04.2, J05, J05.0, J05.1, J06, 
J06.0, J06.8, J06.9, J32, J32.0, J32.1, J32.2, J32.3, J32.4, J32.8, J32.9, J34, J34.0, J38, 
J38.0, J38.5, K11, K11.2, К11.3, К11.4, K14, K14.0, L02 , L02.0 , L02.1 , L03, L03.2, 
L03.8, L04, L04.0, M31, M31.3  
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: **18.11, **21.21, **29.11, 
**31.42, **87.03, **87.04, **87.08, **87.09 , **87.12, **87.13, **87.15, 
**87.16, **87.17, **87.22, **87.44, **88.71, **89.12, **89.14, **89.15, ** 89.37, 
**89.38, **89.52, **89.65, **89.66, **90.33, **90.39, **90.53, **90.59, **93.08, 
**95.23, **95.24, **95.41, **95.42, **95.43 , **95.44, **95.45, **95.46  
 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: *00.01, *04.2, *04.80, *39.92, 



*93.34, *93.35, *93.94, *96.59, *99.12, *99.18, *99.19, *99.21, *99.22, *99.23, 
*99.29, *99.75  

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ 
- Ушно-носно-гърлени болести минимум І ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести” 
- Лицево-челюстна хирургия минимум IІ ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“   

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за 
провеждане на анестезия и интензивно лечение в съответствие с изискванията на 
медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“.  
 

4.  ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- 4.1. За непосредствен прием: 
- болни, при които са изчерпани възможностите за амбулаторно лечение 

по повод: 
- остри възпалителни заболявания на УНГ органите; 
- остри възпалителни заболявания на кожата на лицето, шията и главата с 
вирусна или бактериална етиология;  

- остри възпалителни заболявания на лигавицата на устната кухина с вирусна 
или бактериална етиология; 

- остри възпалителни заболявания на меките тъкани и челюстните кости, 
неизискващи хирургична намеса; 

- остри възпалителни заболявания на слюнчените жлези и сиалолитиаза, с 
неголеми размери на камъка; 

- повърхностни и закрити травми на главата, лицето и шията 
 

- 1.2. Индикации при които се допуска планов прием: 
- амбулаторно лекувани заболявания на черепно-мозъчните нерви без 
благоприятно повлияване; 

- специфични и неспецифични заболявания на ЛОР органите. 
- вродени и придобити заболявания на езика; 
- наличие на отологично заболяване – възпаление на средното ухо, 
намаление на слуха по сензоневрален или кондуктивен тип. 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- стихване на възпалителните прояви; 
- липса на фебрилитет; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- стихване на симптоми, свързани с усложненията. 

 
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 
- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение. 

 


