
БОЛНИЧЕН ПАКЕТ „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 
ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА“  
 
КП 26 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГОРНИЯ 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: C15.0, C15.1, C15.2, C15.3, 

C15.4, C15.5, C15.8, C16.0, C16.1, C16.2, C16.3, C16.4, C16.5, C16.6, C16.8, C17.0, D13.0, 
D13.1, D13.2, E85.4, E85.8, K20, K21.0, K21.9, K22.0, K22.1, K22.2, K22.5, K25.3, K25.7, 
K26.3, K26.7, K28.3, K28.7, K29.1, K29.3, K29.4, K29.6, K31.0, K31.1, K31.2, K31.3, 
K31.5, K31.6, K44.9, K90.0, K91.1, Q40.0 
 

1.2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 42.23, 42.24, 42.29, 44.13, 

44.14, 45.13, 45.14, 45.16, 87.61, 87.62, 88.01, 88.74, 88.76, 88.97, 89.29, 
89.52 90.59, 90.89 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  96.07, 96.08, 96.33, 96.34, 
96.35, 96.36, 96.6, 99.04, 99.05, 99.07, 99.08, 99.15, 99.18, 99.21, 99.22, 
99.25, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• по гастроентерология минимум I ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• по вътрешни болести с дейност по гастроентерология минимум I ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• по детска гастроентерология минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 
или 

• по педиатрия с дейност по детска гастроентерология минимум II ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „Педиатрия“. 

Забележка: Лечебното заведение следва да разполага задължително с възможност за 
патоанатомични изследвания, анестезия и интензивно лечение съгласно медицински 
стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“, както и за консервативно, или 
оперативно лечение на възможните усложнения (в т.ч. и по договор). 
 
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: 

- Неповлияващо се от амбулаторно лечение заболяване на горния ГИТ, с една 
или повече от следните промени: анемичен синдром (доказан чрез 
лабораторни изследвания); диселектролитемия, доказана чрез промени в 
серумния Na и К; повишен креатинин и урея и/или придружаващи 
заболявания, непозволяващи осъществяването на диагностично-лечебния 
процес в извънболничната помощ, в т.ч. пациенти, при които се провежда 
системна антикоагулантна терапия; 

- Лечение на малнутриция при заболяване на горния ГИТ. 



- Диагностика и предоперативно стадиране на онкологично заболяване на 
горния гастроинтестинален тракт при клинични, рентгенологични, 
лабораторни и други данни. 

- За деца до 18 години - неповлияващо се от амбулаторно лечение заболяване 
на горния ГИТ, с клинични белези на дехидратация, данни за 
диселектролитемия, промени в киселинно-алкалното равновесие. 
Малнутриция. 

 
Забележка: При пациенти със съмнение за онкологично заболяване задължително се 
извършва патологоанатомично изследване.  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- осигуряване на коректна диагноза и лечение на основното заболяване, 

съгласно алгоритъма – ендоскопско и/или медикаментозно; 
- проведено адекватно лечение с овладяване на основните субективни 

оплаквания; 
- корекция спрямо изходната стойност на хемоглобина;  
- доказване, стадиране и определяне на операбилността на тумор или насока 

към алтернативни ендоскопски или други процедури; 
- корекция на патологично променените показатели, които от медицинска 

гледна точка е възможно да бъдат повлияни до края на болничния престой.  
 

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 27 „ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ С НЕГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ“  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 42.23, 42.24, 42.29, 44.13, 
44.14, 45.13, 45.14, 45.16, 45.23, 45.24, 45.25, 45.27, 48.23, 48.24, 87.61, 
87.62, 87.63, 87.64, 88.76, 90.59, 90.89, 90.99 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 
99.15, 99.18, 99.25, 99.29 

 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
• по гастроентерология минимум I ниво на компетентност съгласно 

медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• по хирургия минимум I ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 



гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 
лицево-челюстна хирургия“ 
или 

• по педиатрия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага задължително с възможност за 
патоанатомични изследвания, анестезия и интензивно лечение съгласно медицински 
стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“, както и за консервативно, или 
оперативно лечение на възможните усложнения (в т.ч. и по договор). 
 
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 незабавен прием 
• Пациенти със заболявания на гастроитестиналния тракт с необходимост от 

извършване на диагностична ендоскопска процедура за уточняване на 
диагнозата по повод съмнение за онкологично заболяване, остри и 
хронични обострени заболявания, заболявания в детската възраст; 

• за извършване на терапевтична процедура с неголям обем и сложност – 
необходимост от декомпресия или екстракция на чуждо тяло. 

3.2. Индикации, при които се допуска планов прием 
- Пациенти със заболявания на гастроитестиналния тракт с необходимост от 

извършване на диагностична ендоскопска процедура или терапевтична 
процедура извън случаите по т.3.1. 

 
Забележка: При пациенти със съмнение за онкологично заболяване задължително се 
извършва патологоанатомично изследване.  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
• осигурена коректна диагноза/извършена терапевтична процедура 
• липса на влошаване на състоянието. 

 
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 28 „ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ 
ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 42.24, 44.14, 45.14, 45.25, 
48.24, 88.76, 89.29, 89.52, 90.59, 90.89, 90.99 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 
99.08, 99.09, 99.15, 99.18, 99.21, 99.22, 99.25, 99.29 
ОСНОВНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ: 42.33, 42.81, 42.85, 
42.92, 43.41, 43.42, 44.22, 44.32, 44.69, 45.19, 45.29, 45.30, 45.34, 45.42, 45.43, 
46.85, 48.36, 49.31, 49.45, 88.74 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• по гастроентерология минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• по хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 
лицево-челюстна хирургия“ 
или 

• детска хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 
лицево-челюстна хирургия“ 
или 

• по педиатрия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия“ 
или 

• по детска гастроентерология минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 

Забележка: Лечебното заведение следва да разполага задължително с 
Видеоендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия, възможност за 
патоанатомични изследвания, анестезия и интензивно лечение съгласно медицински 
стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“, както и за консервативно, или 
оперативно лечение на възможните усложнения (в т.ч. и по договор). 
 
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 незабавен прием 
- Пациенти със заболявания на гастроитестиналния тракт с необходимост от 

неотложно извършване на високоспециализирани интервенционални 
процедури за уточняване на диагнозата или лечение във връзка с 
онкологично заболяване, остри и хронични обострени заболявания, 
неповлияващи се от продължително амбулаторно лечение, заболявания в 
детската възраст; 



3.2. Индикации, при които се допуска планов прием 
- Пациенти със заболявания на гастроитестиналния тракт с необходимост от 

извършване на високоспециализирани интервенционални процедури на 
гастроинтестиналния тракт извън случаите по т.3.1. 

 
Забележка: При пациенти със съмнение за онкологично заболяване задължително се 
извършва патологоанатомично изследване.  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- при осигуряване на коректна диагноза и лечение на основното заболяване, 

съгласно алгоритъма – ендоскопско и/или медикаментозно; 
- стабилизирано състояние на пациента след интервенционалната процедура; 
- корекция на жизнено важни параметри и лабораторни показатели – 

отстраняване на усложненията. 
 

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 29 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН И 
УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: K50.0, K50.1, K50.8, K50.9, K51.0, 

K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8 
 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 45.13, 45.14, 45.16, 45.19, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 87.62, 87.63, 87.64, 88.01, 88.19, 88.74, 88.76, 88.97, 
89.29, 89.52, 90.52, 90.59, 90.89, 90.93, 90.94, 90.99, 91.99 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.04, 99.07, 99.08, 99.15, 
99.18, 99.19, 99.21, 99.22, 99.23, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• по гастроентерология минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• по вътрешни болести с дейност по гастроентерология минимум II ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• детска хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 



лицево-челюстна хирургия“ 
или 

• по педиатрия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Педиатрия“ 
или 

• по детска гастроентерология III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага задължително с възможност за 
патоанатомични изследвания, анестезия и интензивно лечение съгласно медицински 
стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“, както и за оперативно лечение на 
възможните усложнения (в т.ч. и по договор). 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- нужда от спешни реанимационни мероприятия, корекция на анемия, 

фебрилитет и други усложнения. 
- тежък улцерозен колит  
- болест на Крон с активност, преценена по CDAI над 250  
- умерено тежки усложнения; 
- клинични, рентгенологични, лабораторни и други данни, суспектни за 

болест на Крон или улцерозен колит; 
- известно заболяване (болест на Крон или улцерозен колит) в стадий на 

екзацербация (рецидив); при поява на локални и системни усложнения или 
за преоценка на лечението, включително при резистентни на амбулаторно 
лечение болни. 

- стартиране на биологична терапия с анти-TNF препарати - пациентите се 
хоспитализират само в структури ІІІ ниво; 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- липса на фебрилитет; 
- подобряване на възпалителната компонента; 
- значителна редукция на клиничните прояви: интоксикация; дефекации; 
- корекция спрямо изходната стойност на хемоглобина – над 70г/л;  

 
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.  

 
Клинична пътека 30 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 
ТЪНКОТО И ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: A18.3, C17.1, C17.2, C17.8, 

C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C19, C20, C21.0, C21.1, 
C21.8, D12.0, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D12.7, D12.8, D12.9, D13.3, 
E85.0, E85.3, E85.4, E85.8, I88.0, K52.0, K52.1, K52.2, K52.8,  K55.1,K55.2,K55.8, K57.1, 
K57.3, K57.5, K58.0, K58.9, K62.4, K62.6, K62.8, K63.2, K63.3, K90.0, K90.2, K90.8, 
K91.2, K91.4, K93.0*, N82.2, N82.3, N82.4 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  



ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 45.12, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.27, 48.22, 48.24, 87.63, 87.64, 87.69, 88.01, 88.19, 88.74, 88.76, 88.97, 
89.29, 89.52, 90.59, 90.89, 90.99 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 48.31, 48.33, 49.42, 99.04, 
99.07, 99.08, 99.15, 99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.25, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• по гастроентерология минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• по вътрешни болести с дейност по гастроентерология минимум II ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• детска хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 
лицево-челюстна хирургия“ 
или 

• по педиатрия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Педиатрия“ 
или 

• по детска гастроентерология III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага задължително с 
Видеоендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия, възможност за 
патоанатомични изследвания, анестезия и интензивно лечение съгласно медицински 
стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“, както и за консервативно, или 
оперативно лечение на възможните усложнения (в т.ч. и по договор). 
 
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 
- Заболяване на долния ГИТ с един или повече от следните промени: 

диселектролитемия, доказана чрез промени в серумния Na и К; анемичен 
синдром или резултати от образни изследвания, насочващи към заболяване 
на долния ГИТ. 

- Заболявания на долния ГИТ в детската възраст 
- Диагностика и предоперативно стадиране на онкологично заболяване на 

долния гастроинтестинален тракт при клинични, рентгенологични, 
лабораторни и други данни, когато тази диагностика не може да бъде 
извършена в амбулаторни условия. 

3.2 Индикации, при които се допуска планов прием: 
- пациенти, провеждащи продължително амбулаторно лечение за заболяване 

на долния ГИТ, без добър терапевтичен ефект, извън случаите по т.3.1. 
 

Забележка: При пациенти със съмнение за онкологично заболяване задължително се 
извършва патологоанатомично изследване.  



 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- осигуряване на коректна диагноза и лечение на основното заболяване, 
съгласно алгоритъма – ендоскопско и/или медикаментозно; 

- корекция на жизнено важни параметри и биологични отклонения според 
конкретната диагноза; 

- доказване, стадиране и определяне на операбилността на тумор или насока 
към алтернативни ендоскопски или други процедури; 

- овладян анемичен синдром. 
 

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 31 „ЕНДОСКОПСКО И МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 
ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА: 
1.1 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 42.23, 44.13, 45.13, 45.16, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 87.49, 87.62, 87.63, 87.64, 88.74, 88.76, 89.29, 89.52,  
90.59, 90.89, 90.99 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 42.33, 44.43, 45.43, 96.06, 
96.19, 99.04, 99.06, 99.07, 99.08, 99.09, 99.15, 99.18, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ: 

• по гастроентерология минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• по вътрешни болести с дейност по гастроентерология минимум II ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 
лицево-челюстна хирургия“ 
или 

• детска хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 
лицево-челюстна хирургия“ 
или 

• по педиатрия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Педиатрия“ 



или 
• по детска гастроентерология III ниво на компетентност съгласно 

медицински стандарт „Педиатрия“ 
 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага задължително с възможност за 
патоанатомични изследвания, анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Остър кръвоизлив от ГИТ с прояви на: 

- хематемеза; 
- мелена; 
- хематохезия /ректорагия. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- при клинични и лабораторни данни за овладян кръвоизлив, без хематемеза 
и мелена, корекция на хемоглобина над 70 г/л;  

- стабилизиране и корекция на хемодинамиката и отклоненията на жизнени 
параметри спрямо стойностите при хоспитализацията. 

 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- диспансерно наблюдение.  

 

Клинична пътека 32 „ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ 
ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕПАТОБИЛИАРНАТА СИСТЕМА 
(ХБС), ПАНКРЕАСА И ПЕРИТОНЕУМА “   
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА: 
1.1 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 88.01, 88.97, 89.29, 89.52, 
90.59, 91.09, 91.19 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.04, 99.06, 99.07, 99.08, 
99.09, 99.15,99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.25, 99.29 
ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ: 00.09, 45.30, 50.11, 50.19, 50.29, 
50.91, 50.94, 51.01, 51.03, 51.10, 51.11, 51.12, 51.14, 51.64, 51.84, 51.85, 51.86, 
51.87, 51.88, 51.98, 52.11, 52.13, 52.14, 52.21, 52.93, 52.94, 52.97, 52.98, 54.23, 
54.24, 87.51, 88.76 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• по гастроентерология минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• по вътрешни болести с дейност по гастроентерология минимум II ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• детска хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 
лицево-челюстна хирургия“ 
или 



• по педиатрия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Педиатрия“ 
или 

• по детска гастроентерология III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага задължително с Видеоендоскопска 

апаратура за горна и долна ендоскопия, възможност за Доплер ехографии, патоанатомични 
изследвания, анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“, както и за 
консервативно, или оперативно лечение на възможните усложнения (в т.ч. и по 
договор). 
 
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 незабавен прием 

- Пациенти със заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и 
перитонеума с необходимост от неотложно извършване на 
високоспециализирани интервенционални процедури за уточняване на 
диагнозата или лечение във връзка с онкологично заболяване, остри и 
хронични обострени заболявания, неповлияващи се от продължително 
амбулаторно лечение, заболявания в детската възраст; 

3.2. Индикации, при които се допуска планов прием 
- Пациенти със заболявания на заболявания на хепатобилиарната система, 
панкреаса и перитонеума с необходимост от извършване на 
високоспециализирани интервенционални процедури на 
гастроинтестиналния тракт извън случаите по т.3.1. 

 
Забележка: При пациенти със съмнение за онкологично заболяване задължително се 
извършва патологоанатомично изследване.  

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- осигуряване на коректна диагноза, според алгоритъма; 
- добро клинично състояние на пациента: 
- лечение на усложненията и отклоненията на жизнено важни функции; 
- стабилизиране и корекция на отклоненията на жизнени параметри спрямо 

стойностите при хоспитализацията. 
 

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 33 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 
ХЕПАТОБИЛИАРНАТА СИСТЕМА, ПАНКРЕАСА И ПЕРИТОНЕУМА “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА: 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: B67.0, B67.5, B67.6, B67.8, 

C22.0, C22.1, C22.2, C22.3, C22.4, C22.7, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9, C25.0, C25.1, 
C25.2, C25.3, C25.4, C25.7, C25.8, C26.1, C26.8, C45.1, C48.0, C48.1, C48.8, C78.6, C78.7, 
D13.4, D13.5, D13.6, D13.7, D20.0, D20.1, K67.3*, K80.0, K80.1, K80.3, K80.4, K80.5, 
K80.8, K81.0, K82.1, K82.4, K82.8, K83.0, K83.1, K83.3, K83.5, K83.8, K85, K86.1, 
K86.2,K86.3, K86.8, K90.3, K91.2 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 45.13, 45.16, 87.62, 87.63, 
87.64, 88.01, 88.74, 88.76, 88.97, 89.29, 89.32, 89.52, 90.59, 91.91 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 54.91, 96.08, 99.04, 99.06, 
99.07, 99.08, 99.09, 99.15, 99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.25, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• по гастроентерология минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• по вътрешни болести с дейност по гастроентерология минимум II ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 
лицево-челюстна хирургия“ 
или 

• детска хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 
лицево-челюстна хирургия“ 
или 

• по педиатрия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Педиатрия“ 
или 

• по детска гастроентерология III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага задължително с 
Видеоендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия, възможност за доплер 
ехография, патоанатомични изследвания, анестезия и интензивно лечение съгласно 
медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“, както и за оперативно 
лечение на възможните усложнения (в т.ч. и по договор). 
 
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: 
1.1. За непосредствен прием: 

- болни със спешни състояния, с изразени отклонения в жизненоважни 
функции и системи или отклонения в биохимичните показатели, изискващи 
спешни реанимационни мероприятия;  
- болни с изразен анемичен синдром, доказан лабораторно; болков или друг 
синдром, жълтеница с предполагаем произход от заболяване на ХБС, 
панкреаса, перитонеума; 
- диагностика и диференциална диагноза на онкологично заболяване на 
черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса при клинични, рентгенологични, 
лабораторни и други данни 
- заболявания на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса в детската 
възраст 

 
1.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 

- пациенти с комплекс от клинични симптоми, характерни за заболяването, 
лабораторно или инструментално установено отклонение с предполагаем 
произход от хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума - за 
диагностично уточняване и лечение в болнични условия; 
- болни с известно заболяване на хепатобилиарната система, панкреаса и 
перитонеума, провеждащи амбулаторно лечение без добър терапевтичен ефект 

 
Забележка: При пациенти със съмнение за онкологично заболяване задължително се 
извършва патологоанатомично изследване.  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- осигуряване на коректна диагноза, според алгоритъма; 
- добро клинично състояние на пациента: 
- стабилизиране и корекция на отклоненията на жизнени параметри и 
данните от лабораторния анализ, спрямо стойностите при хоспитализацията; 
- контролно образно изследване при констатирани патологични промени при 
първото изследване  
- за възпалителни заболявания на жлъчния мехур – позитивна ехографска 
находка или позитивна находка от друго образно изследване  

 
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 34 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕКОМПЕНСИРАНИ 
ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ЦИРОЗА)“  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I81, I82.0, K70.3, K70.4, K71.7, 

K72.0, K72.1, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6, K75.1, K76.6, K76.7, Z94.4, R18 
 

1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 42.23, 44.13, 45.13, 45.16, 
45.23, 45.24, 87.62, 87.64, 88.01, 88.74, 88.76, 88.97, 89.29, 89.52, 90.59, 91.09, 
91.19 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 38.99, 99.04, 99.05, 99.06, 
99.07, 99.08, 99.09, 99.15, 99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.29 
ДИАГНОСТИЧНА/ТЕРАПЕВТИЧНА ПРОЦЕДУРА: 54.91 

 
2 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• по гастроентерология минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• по вътрешни болести с дейност по гастроентерология минимум II ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• детска хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 
лицево-челюстна хирургия“ 
или 

• по педиатрия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Педиатрия“ 
или 

• по детска гастроентерология III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага задължително с 
Видеоендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия, възможност за доплер 
ехография, патоанатомични изследвания, анестезия и интензивно лечение минимум II 
ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „ Анестезия и интензивно 
лечение“, както и за оперативно лечение на възможните усложнения (в т.ч. и по 
договор). 
 
3 ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- Остро настъпила чернодробна недостатъчност. 
- Изразена чернодробна /портална енцефалопатия/кома. 
- Клинико-лабораторни и обективни данни за прогресивна жълтеница. 
- Всички пациенти с оточно-асцитен синдром (аназарка) или съмнение за 

рефрактерен асцит, хепаторенален синдром или спонтанен бактериален 
перитонит – рязко намаляване или спиране на диурезата при болен с асцит. 

- Олигурия/анурия. 
- Чернодробно заболяване/цироза с нестабилна хемодинамика, 

електролитни нарушения, дехидратация, фебрилитет. 
- Чернодробно заболяване/цироза с бързо настъпили коагулационни 

нарушения; 



- Бързо нарастване на серумните аминотрансферази ( ≥ 2 пъти увеличение 
над референтната граница). 

- Необходимост от спешни реанимационни меропроятия, корекция на 
метаболитни и водно-електролитни нарушения, жизненоважни функции, тежък 
анемичен синдром. 

- Пациенти с чернодробна цироза и жълтеница или друго нарушение в 
чернодробните функции, с документирано нарастване на серумните 
аминотрансферази; цироза клас В и С по Child класификацията. 

- Всички пациенти с първа поява на асцит. 
- Пациенти с чернодробна цироза и асцит, при които не се постига 

компенсация от проведена амбулаторна терапия, труден за лечение асцит - 
нарастване на теглото, коремната обиколка и/или дихателния дискомфорт. В 
тези случаи към ИЗ се прикрепва копие на медицинската документация от 
лечението в болнична или извънболнична помощ. 

- Пациенти с чернодробна цироза и съмнение или белези за 
чернодробна/портална енцефалопатия. 

- Новооткрита декомпенсация на чернодробната цироза. 
- Цироза с усложнения. 
- Цироза с първичен рак на черния дроб, при който основното лечение е 

това на чернодробната цироза. 
- Клинични и лабораторни данни и/или промени в черния дроб при 

изобразителните изследвания, съмнителни за хронично чернодробно заболяване 
– за диагностично уточняване и лечение.  

- Пациенти с чернодробно заболяване и жълтеница, нарастване на 
серумните аминотрансферази или други нарушения в чернодробните функции. 

- Пациенти с чернодробно заболяване, при които не се постига 
задоволителен терапевтичен ефект при амбулаторно проведена терапия. В тези 
случаи към ИЗ се прикрепва копие на медицинската документация от лечението 
в извънболничната помощ. 

- Декомпенсирана чернодробна цироза включва цироза клас В и С по 
Child-Pugh класификацията и усложнената цироза - цироза с изразена 
жълтеница, асцит, енцефалопатия, кръвоизлив от варици на хранопровода, 
хепаторенален синдром (понастоящем или в миналото). 

 
4 МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- осигуряване на коректна диагноза и лечение,  
- корекция на променените параметри и усложнения при хронично 

чернодробно заболяване, които се доказват чрез контролни клинико-
лабораторни и ехографски изследвания.  

- благоприятно развитие на клиничната симптоматика: портална 
хипертония; асцит; енцефалопатия; хепаторенален синдром; иктер. 

 
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 35 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ 
ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: B18.0, B18.1, B18.2, B18.8, 

E74.0, E80.0, E80.1, E80.2, E80.4, E80.6, E83.0, E83.1, E88.0, K70.0, K70.1, K71.0, K71.1, 
K71.2, K71.3, K71.4, K71.5, K71.6, K71.8, K73.0, K73.1, K73.2, K73.8, K74.0,  K74.3, 
K74.4, K74.5, K74.6, K75.2, K75.3, K75.4, K76.0, Q44.6 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 38.99, 42.23, 44.13, 45.13, 45.16, 
50.11, 50.19, 88.01, 88.74, 88.76, 88.97, 89.29, 89.52, 90.52, 90.59, 91.09 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.09, 
99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.29 
 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• по гастроентерология III ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• по вътрешни болести с дейност по гастроентерология III ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „Гастронтерология“ 
или 

• детска хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 
лицево-челюстна хирургия“ 
или 

• по педиатрия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Педиатрия“ 
или 

• по детска гастроентерология III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 
или 

• по инфекциозни болести минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Инфекциозни болести“ - само за код К 71.2 
 

Забележка: Лечебното заведение следва да разполага задължително възможност за 
анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“, както и за оперативно 
лечение на възможните усложнения (в т.ч. и по договор). 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1 За непосредствен прием 

- остро настъпили значими промени в лабораторните показатели, 
отразяващи чернодробната функция или усложнение на болен с хронично 
чернодробно заболяване; 

- необходимост от спешни реанимационни меропроятия, корекция на 
метаболитни и водно-електролитни нарушения, жизненоважни функции и 
параметри; 

- хронични чернодробни заболявания в детската възраст; 
- Пациенти с предварителна диагноза хроничен вирусен хепатит В, С, D 

или друг; други вирусни маркери, за: определяне на вирусната репликация; гено-



(серо-) типизиране на НСV; тежест на чернодробното заболяване; 
- При възникнали усложнения при противовирусно или имуносупресивно 

лечение, които не могат да бъдат овладени в амбулаторни условия;  
 

3.2 Индикации, при които се допуска планов прием: 
- пациенти с комплекс от клинични симптоми, характерни за хронично 

чернодробно заболяване, лабораторно или инструментално установено 
отклонение - за диагностично уточняване и лечение в болнични условия; 

- болни с известно хронично чернодробно заболяване, провеждащи 
амбулаторно лечение без добър терапевтичен ефект 

- за контрол на противовирусното лечение, по програмата на НЗОК за 
антивирусно лечение на хронични вирусни хепатити и цирози. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- осигуряване на коректна диагноза и лечение 
- корекция на променените параметри и усложнения при хронично 

чернодробно заболяване.  
- изготвени препоръки за антивирусно лечение (протокол). 

 
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.  

 

Клинична пътека 37 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ ДИАРИИ, 
С НАЧАЛО В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ“  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: K52.8, K90.0, K90.1, K90.2, K90.3, 

K90.4, K90.8, K91.2 
 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 45.13, 45.14, 45.16, 45.19, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.28, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 89.65, 90.51, 
90.52, 90.53, 90.54, 90.91, 90.92, 90.93, 90.94, 91.31, 91.32, 91.33, 91.34 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 96.37, 99.04, 99.07, 99.14, 
99.15, 99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• по педиатрия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия“ 
или 

• по детска гастроентерология минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ 
или 

• по гастроентерология II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Гастронтерология“ 



 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага задължително възможност за 
анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- Хронична диария, довела до тежка дехидратация – ІІ или ІІІ степен 

(постентеритен синдром, целиакична криза), или при силно изразена 
малнутриция.  
- Диария, продължила над 14 дни, характеризираща се с отделянето на 5 до 8 
и повече кашави или воднисти изпражнения, в по-голям обем, с неприятна 
миризма (кисела или зловонна) и наличие на несмлени хранителни частици в 
тях. 
- Наличие на малабсорбционен (малдигестия и/или малабсорбция) и 
консумативен синдром, независимо от степента на изразеност. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- овладяване на клиничната симптоматика  
- точно определяне на терапевтичната стратегия за продължение на 
лечението. 

 
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.  


