
БОЛНИЧЕН ПАКЕТ „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ НА 
ЕНДОКРИННИТЕ ЖЛЕЗИ И ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА“  
 
КП 104 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕКОМПЕНСИРАН ЗАХАРЕН 
ДИАБЕТ“  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, 
E10.7, E10.9, E11.0, E11.1, E11.2, E11.3, E11.4, E11.5, E11.7, E11.9, R73.0 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.44, 88.28, 88.74, 88.77, 88.79,  
89.29, 89.52, 89.66, 90.59, 91.05, 93.08 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 89.07, 99.15, 99.17, 99.18, 99.21, 99.24, 
99.29 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

3.1. За лица над 18 години 
• ендокринология минимум I ниво на компетентност съгласно медицински 

стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“ 
или 

• вътрешни болести минимум І ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Вътрешни болести“ с дейност по ендокринология минимум I ниво 
на компетентност съгласно медицински стандарт „Ендокринология и болести 
на обмяната“. 

3.2. За лица под 18 години 
• Детска ендокринология минимум І ниво на компетентност съгласно 

медицински стандарт „Педиатрия“ 
Или 
Педиатрия минимум І ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Педиатрия“  (при наличие на лекар със специалност по детска 
ендокринология и болести на обмяната на веществата или лекар със 
специалност по детски болести с опит в областта на ендокринологията и 
проведено обучение от Клиника по детска ендокринология); 

Забележка: Лечебното заведение осигурява по време на болничния престой обучение 
на пациенти и родители на деца със захарен диабет в Учебен център за обучение на 
пациенти и родители на деца със захарен диабет. 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Пациенти със захарен диабет над 18 години: 

- с новооткрит тип 1 захарен диабет за започване на инсулиново лечение; 
- с диабетна кетоацидоза – наличие на ацетон в урината и кръвна захар над 12 

mmol/l; 
- с декомпенсиран захарен диабет – при гликиран Hb (Hb A1c) над 7,5% или 

при установена кръвна захар над 12 mmol/l на гладно и/или над 14 mmol/l 
постпрандиално при кръвнозахарен профил, налагащи коригиране на 
терапията 

- с тип 2 захарен диабет с изчерпани инсулинови резерви за започване на 
инсулиново лечение; 

- с хиперосмоларитет – кръвна захар над 35 mmol/l на гладно или серумен 
осмолалитет над 320 mOsm/kg; 



- с персистиращо нарушение в съзнанието, кръвна захар под 3 mmol/l 
(установена от ОПЛ, спешна помощ или приемен кабинет); 

- с декомпенсиран захарен диабет и диабетна нефропатия (високи стойности 
на АН и креатининов клирънс под 70 мл/мин или креатинин в серума над 135 
микро мола /л) и/или диабетна макроангиопатия и/или диабетна ретинопатия 
и/или диабетна невропатия. 
Пациенти със захарен диабет под 18 години: 

- с новооткрит тип 1 захарен диабет за започване на инсулиново лечение;  
- с новооткрит тип 2 захарен диабет до 18 годишна възраст; 
- с тип 2 захарен диабет с изчерпани инсулинови резерви за започване на 

инсулиново лечение при кръвна захар над 10.0 mmol/l; 
- с диабетна кетоацидоза; 
- с хиперосмоларитет – кръвна захар над 35 mmol/l на гладно или серумен 

осмолалитет над 320 mOsm/kg; 
- с персистиращо нарушение в съзнанието, кръвна захар под 3 mmol/l 

(установена от ОПЛ, спешна помощ или приемен кабинет); 
- с декомпенсиран захарен диабет, високи стойности на АН и креатининов 

клирънс под 70 мл/мин или креатинин в серума над 135 микро мола /л; 
- с тип 1 (инсулинозависим) неконтролиран диабет – при гликиран Hb (Hb 

A1c) над 8% или при установена кръвна захар над 8 mmol/l на гладно и/или 
над 9 mmol/l постпрандиално при кръвнозахарен профил. 

- с диабет тип 1 (инсулинозависим), декомпенсиран, по преценка на 
наблюдаващия го детски ендокринолог или след консултация с такъв. 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Болният се изписва при: 
- стабилизиране на състоянието (клинично и биохимично);  
- компенсиране на високите нива на кръвна захар – (при лица над 18 години - 

постигане на кръвна захар на гладно под 12 ммол/л;) 
- корекция на кетоацидозата – изчистване на кетотелата; 
- корекция на електролитите; 
- уточнена диагноза и уточнено домашно лечение; 
- проведено обучение за самоконтрол и самолечение в дома.  
 

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.  

 
КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЩИТОВИДНАТА 
ЖЛЕЗА “  

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: C73, E03.0, E03.1, E03.2, E03.3, E03.5, 
E03.8, E03.9, E05.0, E05.1, E05.2, E05.3, E05.4, E05.5, E05.8, E05.9, E06.0, E06.1, 
E06.2, E06.3, E06.4, E07.0, E07.8, E89.0, H06.2*, O90.5 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:87.04, 87.09, 88.23, 88.27, 88.71, 88.97, 
89.52, 90.59  



ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 00.09, 92.28, 99.18, 99.23, 99.29 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
• ендокринология минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 

стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“ 
или 

• вътрешни болести минимум IІ ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Вътрешни болести“ с дейност по ендокринология минимум II ниво 
на компетентност съгласно медицински стандарт „Ендокринология и болести 
на обмяната“. 

• Детска ендокринология минимум IІ ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 

 
4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

4.1. За непосредствен прием: 
- болни с тежка тиреотоксикоза и заплашваща тиреотоксична криза; 
- тежка тиреоидасоциирана офталмопатия( ТАО) – ІІІ в, ІV б, V и VІ 

класове; 
- клиника за компресия в шийната област; 
- хипотиреоидизъм с усложнения (сърдечна недостатъчност, перикарден или 

друг излив, ТАО, миастенна симптоматика, съпътстващ 
хипопаратиреоидизъм – постаблативен, идиопатичен); 

- хипертиреоидизъм с усложнения (левкопения, алергия към тиреостатици, 
токсичен медикаментозен хепатит, сърдечна недостатъчност, ТАО, 
миастенна симптоматика). 

- новооткрит, неуточнен или вроден хипотиреоидизъм; 
- бързонарастваща струма; 
- съмнение за тиреоидит, кръвоизлив в тиреоидна киста и други с или без 

болка в шийната област; 
- неуточнена пареза на възвратен нерв; 
- среднотежка, тежка и усложнена тиреотоксикоза до и след започване на 

тиреостатично лечение; 
- ТАО от клас 2б нагоре (NOSPECS – ETA) и активност; 
- тежка и активна ТАО след телегаматерапия; 
- обострен ТАО след 131 йод терапия и след хирургично лечение на 

щитовидната жлеза; 
 

4.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- пациенти, които провеждат лечение в извънболничната помощ и при които 

провежданото лечение не дава задоволителен ефект по преценка на лекаря, 
провеждащ диспансерното наблюдение.  

- неуточнена възлеста гуша за диагностично уточняване и определяне на 
терапевтично поведение; 

- болни с активна ТАО за провеждане на пулс терапия с метилпреднизолон. 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- стабилизиране на състоянието (клинично и биохимично);  
- уточнена диагноза и уточнено домашно лечение; 
- резултати от изследване на тиреоидни хормони (fT4 иTSH); 
- ехография на щитовидна жлеза; 



- след венозни инфузии с кортикостероиди по повод на ТАО;  
- след симптоматично лечение на усложненията при тиреоидни заболявания; 
- след фонофореза с глюкокортикоиден унгвент. 
 

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.  

 
КП „ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХИПОФИЗАТА И НАДБЪБРЕКА“  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10:  A18.7, A39.1, C74.0, C74.1, C74.9, 
C75.1, C75.2, C75.3, C75.4, C75.5, C75.8, D35.0, D35.2, D35.3, D35.4, D35.5, 
D35.6, D35.7, D35.8, D44.1, D44.3, D44.4, D44.5, D44.6, D44.7, D44.8, E22.0, 
E22.1, E22.2, E22.8, E23.0, E23.1, E23.2, E23.3, E23.6, E23.7, E24.0, E24.1, E24.2 
E24.3, E24.8, E25.0, E25.8, E26.0, E26.1, E26.8, E27.0, E27.1, E27.2, E27.3, E27.4, 
E27.5, E27.8, E28.0, E28.1, E28.2, E28.8, E29.0, E29.1, E30.0, E30.1, E30.8, E31.0, 
E31.1, E31.8 E34.0, E34.1, E34.2, E34.3, E34.4, E34.5, E34.8, E35.1*, E89.3, L68.0, 
N25.1, N62,Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8, Q99.1 

 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.03, 87.17, 87.71, 88.01, 88.23, 
88.27, 88.71, 88.76, 88.91, 88.97, 89.29, 89.50, 90.19, 90.59; 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.94, 99.17, 99.18, 99.23, 99.24, 99.29; 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- ендокринология ІІІ-то ниво на компетентност, съгласно медицински 
стандарт по „Ендокринология и болести на обмянатa” 

- Детска ендокринология минимум IIІ ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с Ехографски апарат с 
възможност за изследване на щитовидната жлеза и осигурена възможност за 
патоанатомични изследвани и насочване към структура по нуклеарна медицина (в т.ч. и по 
договор). 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
• Адисонова криза; 
• ВНХ солгубеща форма – криза; 
• състояния след оперативна намеса в областта на хипофизата 

(краниофарингеом, аденом на хипофизата или други туморни формации) - за 
субституираща терапия; 

• липса на хипофизарни структури, водеща до тежко нарушение на хормоналния 
баланс в организма и състояния, застрашаващи живота на пациента - за 
субституираща терапия; 

• пациенти с високи стойности на АН и съмнение за феохромоцитом или 
syndrome Cushing и първичен алдостеронизъм и други форми на минерало-
кортикоидна хипертония. 

• Установена необходимост от непрекъснато болнично наблюдение, 



диагностика и лечение при проведена амбулаторна клинична процедура. 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- диагностично уточняване; 
- корекция на жизнените показатели; 
- стабилизиране на клиничното състояние; 
- определяне на терапевтичното поведение и хигиенно-диетичния режим. 
 

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.  

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 110 „ЛЕЧЕНИЕ НА КОСТНИ МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И 
НАРУШЕНИЯ НА КАЛЦИЕВО-ФОСФОРНАТА ОБМЯНА“  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: 
ЗА КП 110: C75.0, D35.1, E20.0, E20.1, E20.8, E20.9, E21.0, E21.1, E21.2, E21.4, 
E55.0, E67.3, E83.3, E83.5, E89.2, N25.8, Q77.0, Q77.1, Q77.2, Q77.3, Q77.4 Q77.5, 
Q77.6, Q77.7, Q77.8, Q77.9, Q78.0 , Q78.1, Q78.2, Q78.3, Q78.4, Q78.5, Q78.6, Q78.8, 
Q78.9 
 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  
ЗА КП 110: 06.11, 06.13, 87.17, 87.23, 87.24, 87.29, 87.44, 88.23, 88.26, 88.27, 88.71, 
88.75, 88.76, 88.98, 89.29, 90.19, 90.59, 90.79, 93.08; 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  
ЗА КП 110:06.01, 93.94, 99.15, 99.18, 99.23, 99.24, 99.29; 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- ендокринология ІІІ-то ниво на компетентност, съгласно медицински 
стандарт по „Ендокринология и болести на обмянатa” 

- Детска ендокринология минимум IIІ ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с Ехографски апарат с 
възможност за изследване на щитовидната жлеза и осигурена възможност за 
патоанатомични и имунологини изследвания (в т.ч. и по договор). 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
• болни с хипокалциемия и тежка клинична симптоматика (крампи, гърчове); 
• болни с хиперкалциемия и тежка клинична симптоматика; 
• компресивни синдроми на шията и горния медиастинум. 
• Установена необходимост от непрекъснато болнично наблюдение, 



диагностика и лечение при проведена амбулаторна клинична процедура. 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- диагностично уточняване; 
- корекция на жизнените показатели; 
- стабилизиране на клиничното състояние; 
- определяне на терапевтичното поведение и хигиенно-диетичния режим. 
 

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.  

 
КП 273 „ДИАГНОСТИКА НА ЛИЦА C МЕТАБОЛИТНИ НАРУШЕНИЯ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: D53.0, E41, E43, E66.2, E66.8, E70.0, 
E70.1, E70.2, E70.3, E70.8, E71.0, E71.1, E71.2, E71.3, E72.0, E72.1, E72.2, E72.3, 
E72.4, E72.5, E72.8, E73.0, E73.1, E73.8, E74.0, E74.1, E74.2, E74.4, E74.8, E75.0, 
E75.1, E75.2, E75.3, E75.4, E75.5, E76.0, E76.1, E76.2, E76.8, E77.0, E77.1, E77.8, 
E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.6, E78.8, E79.1, E79.8, E80.0, E80.1, E80.2, 
E83.0, E83.2, E83.4, E87.0, E87.8, E88.1, E88.2, E88.8 

 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.03, 87.17, 87.29, 87.44, 88.21, 
88.22, 88.23, 88.26, 88.27, 88.28, 88.71, 88.72, 88.74, 88.76, 88.91, 88.97, 89.14, 89.29, 
89.39, 90.31, 90.32, 90.33, 90.41, 90.42, 90.43, 90.51, 90.52, 90.53, 90.59, 90.91, 90.92, 
90.93, 91.33, 91.39, 95.23, 95.46 
 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  
ЗА КП 112: 89.07, 96.09, 96.35, 96.6, 99.04, 99.05, 99.07, 99.09, 99.15, 99.18, 99.21, 
99.23, 99.29 
 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- ендокринология ІІІ-то ниво на компетентност, съгласно медицински 
стандарт по „Ендокринология и болести на обмянатa” – за лица над 18 
години 
или 

- вътрешни болести III ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт 
«Вътрешни болести» с дейност по ендокринология III ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмянатa” – за 
лица над 18 години 
или 

- Детска ендокринология IIІ ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия“ – за деца под 18 години 
или 

- Педиатрия IIІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Педиатрия“ – за деца под 18 години 
или 



- неонатология IIІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Неонатология“ – за деца до 28 ден 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможности за извършване 
на патоанатомични,  имунологични, цитогенетични изследвания, метаболитен 
скрининг, ДНК анализ. 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
• При съмнение за наличие на метаболитно заболяване за уточняване на 

диагнозата, определяне на терапевтичното поведение и започване на лечение 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- установена диагноза 
- назначена терапевтична схема 
- стабилизиране на жизнените показатели на пациента; 
- задоволително общо състояние.  
 

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.  

 
КП 112 „ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИЦА С МЕТАБОЛИТНИ НАРУШЕНИЯ“  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: D53.0, E41, E43, E66.2, E66.8, E70.0, 
E70.1, E70.2, E70.3, E70.8, E71.0, E71.1, E71.2, E71.3, E72.0, E72.1, E72.2, E72.3, 
E72.4, E72.5, E72.8, E73.0, E73.1, E73.8, E74.0, E74.1, E74.2, E74.4, E74.8, E75.0, 
E75.1, E75.2, E75.3, E75.4, E75.5, E76.0, E76.1, E76.2, E76.8, E77.0, E77.1, E77.8, 
E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.6, E78.8, E79.1, E79.8, E80.0, E80.1, E80.2, 
E83.0, E83.2, E83.4, E87.0, E87.8, E88.1, E88.2, E88.8 

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

2. ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.03, 87.17, 87.29, 87.44, 88.21, 
88.22, 88.23, 88.26, 88.27, 88.28, 88.71, 88.72, 88.74, 88.76, 88.91, 88.97, 89.14, 89.29, 
89.39, 90.31, 90.32, 90.33, 90.41, 90.42, 90.43, 90.51, 90.52, 90.53, 90.59, 90.91, 90.92, 
90.93, 91.33, 91.39, 95.23, 95.46 
 

3. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  
ЗА КП 112: 89.07, 96.09, 96.35, 96.6, 99.04, 99.05, 99.07, 99.09, 99.15, 99.18, 99.21, 
99.23, 99.29 
 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- ендокринология ІІІ-то ниво на компетентност, съгласно медицински 
стандарт по „Ендокринология и болести на обмянатa” – за лица над 18 
години 
или 

- вътрешни болести III ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт 
«Вътрешни болести» с дейност по ендокринология III ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмянатa” – за 



лица над 18 години 
- Детска ендокринология IIІ ниво на компетентност съгласно медицински 

стандарт „Педиатрия“ – за деца под 18 години 
или 

- Педиатрия IIІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Педиатрия“ – за деца под 18 години 
или 

- неонатология IIІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Неонатология“ – за деца до 28 ден 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможности за извършване 
на патоанатомични,  имунологични, цитогенетични изследвания, метаболитен 
скрининг, ДНК анализ. 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
4.1. За непосредствен прием 
- Лица с диагностицирани метаболитни нарушения и в състояние на: 

o Метаболитна криза 
o Коматозно състояние 
o Гърчов синдром 

- Апнея синдром при високостепенно затлъстяване. 
- Декомпенсиран Пиквик синдром (с хипоксемия и/или хиперкапния). 
- Хипоалбуминемия(серумен албумин под 35 г/л) при малнутриция. 
- Тежък анемичен синдром при малнутриция. 
- Хипокалиемия при малнутриция. 
- Тежка малнутриция: 

- възраст над 18 години - индекс на телесна маса (BMI) под 19 кг/кв.м. 
- при възраст под 18 години - тегло 30% под съответното за ръста. 

 
4.1. Индикации, при които се допуска планов прием 

- Пациенти над 18 години със затлъстяване, с индекс на телесна маса над 33 
кг/кв.м; усложнено със сърдечно-съдови, дихателни и/или метаболитно – 
ендокринни нарушения. 

- Пациенти до 18 години със затлъстяване и свръхтегло  с индекс на 
телесна маса /BMI/ над 95 персентил  или под 19, усложнено със сърдечно-
съдови, дихателни и/или метаболитно – ендокринни нарушения. 

- Пациенти с хронична малнутриция - следоперативна при стриктура 
на хранопровода, гастро-, ентеро- и колостома, състояния на стомашна или 
чревна резекция; вродени или придобити аномалии на храносмилателната 
система (индекс на телесна маса - BMI под 19 кг/м2, загуба на тегло над 5% в 
последните 1-3 месеца, намаляване на хранителния прием с 25% и повече от 
този на предшестващата седмица, общ серумен белтък под 60 г/л, серумен 
албумин под 35 г/л). 

- Пациенти с наследствени метаболитни заболявания за корекция на терапията и 
лечение на възникнали усложнения. 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- диагностично уточняване; 
- корекция на жизнените показатели; 
- стабилизиране на клиничното състояние; 
- определяне на терапевтичното поведение и хигиенно-диетичния режим. 



 
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.  

 

 


