
БОЛНИЧЕН ПАКЕТ „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИ 
БОЛЕСТИ“  
 
КП 226-227 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРО ПРОТИЧАЩИ ЧРЕВНИ 
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ С ДИАРИЧЕН СИНДРОМ”  
 
1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10:  A01.0, A01.1, A01.2, A01.3, A01.4, A02.0, 

A03.0, A03.1, A03.2, A03.3, A04.0, A04.1, A04.2, A04.3, A04.4, A04.5, A04.6, A04.7, 
A04.8, A04.9, A05.0, A05.1, A05.2, A05.3, A05.4, A05.8, A05.9, A08.0, A08.1, A08.2, 
A08.3, A08.4, A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.8 
 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 89.29, 90.52, 90.53, 90.59, 90.93, 

90.99, 91.62 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.14, 99.21, 99.29 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• По инфекциозни болести І ниво на компетентност, съгласно медицински 
стандарт „Инфекциозни болести” 
или 

• По неонатология минимум ІІ ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт  „Неонатология” 
или 

• По инфекциозни болести минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт „Инфекциозни болести” – за лечението на болни 
със следните кодове на болести по МКБ-10: А01.0; А01.1; А01.2; А01.3; 
А01.4; А05.1; А05.2; А23.0; А23.1; А23.2; А23.3 и A23.8. 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- пациенти с дехидратация ІІ и ІІІ степен;  
- влошаване на състоянието при проведено амбулаторното лечение или при 

установен етиологичен причинител; 
- пациенти с клинични и епидемиологични данни за инфекциозна диария 

при невъзможност за доказване на етиологичния агент; 
- пациенти с хемоколит при установен етиологичен причинител; 
- пациенти с проблемни хронични заболявания и състояния при установен 

етиологичен причинител (диабет, ССН, ХБН, кахексия, хронични 
хепатопатии, хеморагии, неоплазми, колагенози, дебилност, вродени или 
придобити имунодефицитни състояния). 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- овладян диариен синдром; 
- трайна липса на фебрилитет (поне 2 дни); 
- положителна динамика в клинико-лабораторни показатели; 
- наличие на обективни данни за клинично подобрение; 
- след проведено изследване на биологичен материал. 
 

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 228-229 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИ И 
ПАРАЗИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРЕДАВАНИ ЧРЕЗ УХАПВАНЕ ОТ 
ЧЛЕНЕСТОНОГИ”  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10:  
 A21.0, A21.1, A21.2, A21.3, A21.7, A21.8, A27.0, A27.8, A69.2, A75.0, A75.1, A75.2, 
A75.9, A77.0, A77.1, A77.2, A77.3, A77.8, A77.9, A78, A79.0, A79.1, A79.8, A79.9, 
A94, B50.0, B50.8, B50.9, B51.0, B51.8, B51.9, B52.0, B52.8, B52.9, B53.0, B54, B55.0, 
B55.1, B55.2; 
 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.49, 88.39, 88.72, 88.76, 89.51, 

89.52, 90.01, 90.02, 90.03, 90.51, 90.52, 90.53, 90.54, 90.59, 90.64, 90.94, 91.62, 
93.08; 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 

99.09, 99.14, 99.15, 99.21, 99.22, 99.29 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
• По инфекциозни болести минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт „Инфекциозни болести” 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА НЕЗАБАВНА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
При туларемия: 

- лимфонодулит - лимфни възли с големина до ябълка, мекоеластични, 
неболезнени, подвижни, несрастнали; характерно е продължително 
протичане, често в съчетание с кожни изменения (кожно бубонна форма) 
или едностранен тонзилит с налепи (ангинозно-бубонна форма); 

- прояви на пневмония, картина на “остър хирургичен корем”, сепсис или 
тиф. 

 
При Ку треска: 

- епидемиологична анамнеза – контакт с животни, особено при грижи по 
време на раждане или пиене на непреварено мляко; неясно фебрилно 
състояние, кашлица, болки в гръдната област; 

- пневмония;  
- болки и тежест в черния дроб, иктер, безапетитие, гадене повръщане, 

астеничен синдром, повишени трансаминази, епидемиологични данни; 
- неясен фебрилитет, болка в сърдечната област, обща слабост, нарушения в 

сърдечния ритъм, епидемиологични данни. 
 
При  лептоспироза: 

- епидемиологична анамнеза – контакт с домашни животни и гризачи, газене 
във водоеми, консумация на храна, контаминирана с екскременти на 
гризачи; 

- краниофарингеален синдром; 
- фебрилитет; 
- обривен синдром; 
- иктерен синдром; 
- начална ОБН; 



- мускулни болки. 
 
При Марсилска треска: 

- "черно петно" по кожата при анамнеза за контакт с кучета или кърлежова 
експозиция; 

- краниофарингеален синдром и висок фебрилитет с продължителност от 1-2 
седмици;  

- прояви от страна на ЦНС; 
- хеморагичен синдром; 
- пъпчест обрив, вкл. по длани и стъпала; полиморфен обрив. 

 
При петнист тиф: 

- хепатоспленомегалия; 
- фебрилитет; 
- количествени промени в съзнанието; 
- обрив; 
- наличие на хеморагичен синдром 

 
При Малария и висцерална лайшманиоза: 

- фебрилитет с неизяснен произход; 
- хепатоспленомегалия; 
- анемичен синдром; 
- панцитопения (за висцерална лайшманиоза); 
- положителен резултат от морфо-паразитологично изследване; 
- положителен резултат от серологично изследване (за висцерална 

лайшманиоза). 
 
При Лаймска болест: 

- наличие на еритема мигранс - предимно във физиологичните гънки, гръб, 
корем, с незначителни локални и общи прояви след премахване на кърлеж 
или при кърлежова експозиция (сезонност- пролетно-лятна);  

- радикулополиневрит, засягане на краниалните нерви (лицев нерв, 
очедвигателни нерви) 

- лайм-кардит; 
- лайм-артрит; 
- невроборелиоза. 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Индикации за дехоспитализация при малария: 
- клинично оздравяване на пациента; 
- трикратен отрицателен резултат за маларийни паразити. 
Индикации за дехоспитализация при висцерална лайшманиоза: 
- наличие на обективни данни за пълно клинично оздравяване и/или с подобрение; 
- параклинични показатели с подобрение на стойностите; 
- сплено-хепатомегалия в обратно развитие. 
При останалите заболявания - наличие на обективни данни за клинично 

подобрение и/или възстановяване. 
 

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 230 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР ВИРУСЕН 
ХЕПАТИТ А И Е “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: B15.0, B15.9, B17.2, B17.8 
 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: , 88.76, 90.52, 90.59, 91.62 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 

99.09, 99.15, 99.22, 99.29 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
• По инфекциозни болести І ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт „Инфекциозни болести” 
или 

• По неонатология минимум ІІ ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт  „Неонатология” 
или 

• По инфекциозни болести миниму ІІІ ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт „Инфекциозни болести” – за лечението на болни с 
код на диагноза В15.0. 

 
4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- тежък астено-адинамичен синдром, придружен от повръщане, главоболие и 
болки в дясното подребрие, изразен иктерен синдром; 

- наличие на хеморагии по кожата и от гастроинтестиналния тракт; 
- енцефалопатия и количествени промени в съзнанието. 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- липса на астено-адинамичен синдром; 
- положителна динамика в биохимичните показатели; 
- билирубин равен или по-малко от 100; АЛАТ – не повече от 500 UI; 
- наличие на обективни данни за клинично подобрение (хепато-спленомегален 

синдром и други). 
 

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 231 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР ВИРУСЕН 
ХЕПАТИТ В, С И D “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: B16.0, B16.1, B16.2, B16.9, B17.0, 
B17.1, B19.0, B19.9 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 88.76, 90.52, 90.59, 91.06 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 

99.09, 99.15, 99.22, 99.29 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
• По инфекциозни болести І ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт „Инфекциозни болести” 
или 

• По неонатология минимум ІІ ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт  „Неонатология” 
или 

• По инфекциозни болести миниму ІІІ ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт „Инфекциозни болести” – за лечението на болни с 
кодове на диагнози В16.0 и В16.2.  

 
4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- тежък астено-адинамичен синдром, придружен от повръщане, главоболие и 
болки в дясното подребрие; 

- наличие на хеморагии по кожата и от гастроинтестиналния тракт; 
- енцефалопатия и количествени промени в съзнанието; 
- при наличие на решут при остър вирусен хепатит В в рамките на един месец, е 

възможна повторна хоспитализация в същия отчетен период (стойности на АЛАТ ≥ 
1000 МЕ).  
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- липса на астено-адинамичен синдром; 
- положителна динамика в биохимичните показатели; 
- билирубин равен или по-малко от 100; АЛАТ – не повече от 500 UI; 
- наличие на обективни данни за клинично подобрение (хепато-спленомегален 

синдром и други). 
 

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 232 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРАЗИТОЗИ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: A06.0, A06.1, A06.2, A06.3, A06.4, 
A06.5, A06.6, A06.8, A07.1, A07.2, B58.1, B58.2, B58.3, B58.8, B59, B65.0, B65.1, 
B65.2, B66.3, B67.0, B67.1, B67.3, B68.0, B68.1, B69.0, B69.1, B69.8, B71.0, B75, 
B77.0, B77.8, B78.0, B78.7, B81.2, B83.0 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 40.11, 45.23, 50.11, 83.21, 87.41, 

87.49, 88.76, 88.91, 88.92, 88.93, 88.94, 88.95, 88.97, 89.14, 89.52, 90.04, 90.43, 
90.44, 90.54, 90.59, 90.74, 90.94, 91.62, 93.08 

 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  99.21, 99.22, 99.29 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• По инфекциозни болести минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Инфекциозни болести”. 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- Чревна амебиаза  
- Амебом на чревния тракт 
- Амебен абсцес на белия дроб 
- Трихинелоза – всички форми  
- Ехинококоза  
- Токсокароза  
- Шистозомиаза  
- Цистицеркоза  
- Аскаридоза  
- Пневмоцистоза 
- Стронгиолодоза – с усложнения 
- Криптоспориодоза – с усложнения 
- Остри неамебни чревни протозойни паразитози, включително ламблиоза и 

криптоспориодоза 
- Ехинококоза 
- Тениаринхоза 
- Фасциолоза 
- Цистицеркоза 
- Трихостронгилоидоза 
- Стронгилоидоза 
- Хименолепидоза  

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- липса на фебрилитет, миалгия, оточност и диаричен синдром; 
- наличие на обективни данни за пълно клинично оздравяване и/или с подобрение; 
- отрицателен резултат за паразити и/или параклинични показатели с подобрение 

на стойностите. 
 

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 233 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПОКРИВНИ 
ИНФЕКЦИИ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: A22.0, A22.1, A22.2, A22.7, A22.8, 
A24.0, A24.1, A24.2, A24.3, A24.4, A25.0, A25.1, A26.0, A26.8, A28.1, A35, A82.0, 
A82.1 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 40.11, 87.49, 89.52, 89.61, 90.33, 

90.43, 90.53, 91.62, 91.63 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.14, 99.22, 99.29 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• По инфекциозни болести минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Инфекциозни болести” 
или 

• По инфекциозни болести минимум ІІІ ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Инфекциозни болести” за лечението на болни 
със следните кодове на диагнози по МКБ-10: А35, А82.0 и А82.1. 

 
4. ИНДИКАЦИИ ЗА НЕЗАБАВНА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

ПРИ ТЕТАНУС: 
- данни за предшестващо нараняване, съмнително за инфекция от тетанус; 
- неспокойствие, адинамия, танатофобия, главно промени в раната - парене, 

“мравучкане”, болки като от преминаване на електричен ток през нея дори 
когато раната е оздравяла; 

- повишен мускулен тонус - тризмус, лодковиден корем, ригидност на 
гръбначната мускулатура;  

- висок фебрилитет, силно изпотяване, гърчова симптоматика. 
 

ПРИ АНТРАКС: 
- данни за контакт с болни от антракс животни; 
- данни за контакт с животни от ендемичен район; 
- сърбяща папула/пустула, наличие на възпалителен вал, поява на 

“дъщерни” везикули, липса на усет за болка, лимфонодулит, лимфангит; 
- едема малигнум; 
- силни болки в корема, гадене, повръщане, чести изхождания на рядко-

кашави и воднисти материи с примес на много кръв и слуз, развитие на 
ТИШ; 

- бодежи в гърдите, задух, кашлица с вадене на кървави храчки, обща 
интоксикация, развитие на ОДН; 

- септично състояние с полиорганно засягане и хемодинамичен срив. 
 

ПРИ ФЕЛИНОЗА: 
- данни за налично одраскване или ухапване от котка (по-рядко куче) или 

убождане с предмет, замърсен с тяхна слюнка; 
- наличие на папулка/пустула/круста, регионален лимфонодулит;  
- генерализирана лимфонодулопатия. 



 
ПРИ БЯС: 

- епидемиологични показания – ухапване или ослюнчване от бясно и 
съмнително бясно животно; 

- болка, парестезии, оток и зачервяване на мястото на ухапването; 
- висок фебрилитет (40-41°С); 
- психична възбуда; 
- парези и парализи на черепно мозъчни нерви и/или крайници и/или 

булбарни парализи. 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- наличие на обективни данни за клинично подобрение и/или възстановяване; 
- поставяне на коректна диагноза; 
- корекция на жизнени показатели; 
- корекция на отклоненията в лабораторните показатели. 
 

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 234 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА КОНТАГИОЗНИ ВИРУСНИ И 
БАКТЕРИАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ОСТРО ПРОТИЧАЩИ, С УСЛОЖНЕНИЯ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: A36.0, A36.1, A36.2, A36.3, A36.8, 
A37.0, A37.1, A37.8, A38, A48.1, A48.2, B01.2, B01.8, B02.7, B02.8, B05.2, B05.4, 
B06.8, B26.0, B26.3, B26.8, B27.0, B27.1, B27.8, G93.6, J10.1, J11.1 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 03.31, 87.03, 87.44, 88.76, 89.65, 

90.09, 90.33, 90.39, 90.43, 90.53, 90.59, 91.62, 91.63 
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 96.70, 96.71, 96.72, 99.21, 99.22, 

99.29 
 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
• По инфекциозни болести І ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт по „Инфекциозни болести”. 
• По инфекциозни болести минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно 

медицински стандарт по „Инфекциозни болести” – за лечението на болни 
със следните заболявания: дифтерия, коклюш, легионелоза, варицела с 
пневмония и мозъчен оток. 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Скарлатина: 
Средно-тежки и тежки форми: с изразен токсиинфекциозен синдром; септични 

или токсични прояви; токсикосептични – некротична ангина, регионален 
лимфонодулит, синуит, отит, мастоидит, септични разсейки в ставите и вътрешните 
органи, токсични миокардити и хепатити. Алергични – късен миокардит, скарлатинен 
ревматоид, ревмокардит, остър гломерулонефрит и др. 

 
Дифтерия: 
При всички локализации и типични форми като: ангинозна форма, 

разпространена и локализирана дифтерия на тонзилите, дифтерия на ларингса (круп), 
вкл. назофарингит, фарингит и др. органни изяви. 

Хоспитализират се и заразоносители на дифтерийни бактерии. 
При типичните форми – постепенно начало, поява на фибринозни налепи по 

лигавиците, които при опит за снемане кървят, регионален лимфаденит, оток, груба 
лаеща кашлица, инспираторна диспнея, афония, стеноза, отделяне на серозни или 
слизесто-кръвенисти секрети от носа, затруднено носово дишане, конюнктиви, покрити 
с плътен фибринозен трудноснемащ се налеп и др. в зависимост от локализацията. 

 
Коклюш: 
- Всички кърмачета до 1 година независимо от клиничната форма. 
Тежки клинични форми с: 
- апноични паузи застрашаващи с асфиксия; 
- честота на кашличните пристъпи над 10/24 часа; 
- тежка хипоксия и хипоксемия; 



- гърчове. 
Усложнени форми:  
- пневмонии;  
- коклюшна енцефалопатия. 
- Пациенти с придружаващи: хронични белодробни заболявания, ТБК, 

хипотрофия, недоносеност, вродени аномалии, муковисцидоза, злокачествени 
хемопатии.  

Епидемиологични индикации – затворени колективи. 
 
Варицела: 
Токсико-инфекциозен синдром, екзантем, енантем, пневмонит, пустулизация на 

ефлоресценциите, хеморагичен синдром, свръхостри форми с развитие на ТИШ и ДИК 
синдром, дихателна недостатъчност. 

 
Рубеола: 
Фебрилитет, лимфонодулит, екзантем, артрит, хеморагичен синдром, 

тромбопенична пурпура. 
 
Паротит: 
Фебрилитет, панкреатит, тиреоидит, орхит, епидидимит, простатит, оофорит, 

салпингит и други органни локализации. 
 
Морбили: 
Токсико-инфекциозен, катарален синдром, респираторен, макуло-папулозен 

екзантем, хеморагични прояви, ларинготрахеит и бронхо-диспнеичен синдром; 
- изолация и лечение по епидемиологични показания - на болни, живеещи в 

затворени колективи. 
 
Херпес зостер: 
- дисеминиран херпес зостер; 
- херпес зостер на главата; 
- прибавена вторична бактериална инфекция и др. 
 
Друга вирусна инфекция: 
- при тежък токсикоинфекциозен синдром и/или клинични и неврологични прояви 

на мозъчен оток и/или синдром на менинго-радикулерно дразнене и/или хеморагичен 
обрив. При необходимост се извършва консултация със специалист по “Детски 
болести”. 

 
Грип А (H1N1): 
- температура над 38,5 °С; 
- симптоми на остра респираторна инфекция; 
- пневмония; 
Епидемиологични критерии: наличие на поне един от следните три информации в 

седемдневния период преди началото на болестта: 
1. контакт с лице с потвърден случай на заразяване с нов грипен вирус А (H1N1); 
2. лице, което е пътувало до място (пребивавало в място), в което е 

документирано трайно предаване от човек на човек на новия грипен вирус и 
съответната държава е обявила епидемия; 

3. болно от респираторна инфекция лице, работещо в лаборатория, в която се 



изследват проби от новия грипен вирус А (H1N1). 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Наличие на обективни данни за клинично подобрение и/или възстановяване: 
- трайна липса на фебрилитет – поне 2 дни; 
- приключване на медикаментозното лечение; 
- обратно развитие на клиничните симптоми; 
- положителна динамика в клинико-лабораторните показатели. 
 

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 235 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ВИРУСНИ ХЕМОРАГИЧНИ 
ТРЕСКИ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: A91, A92.0, A94, A95.9, A96.2, A98.0, 
A98.4, A98.5 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 88.39, 88.76, 90.52, 90.59, 90.94, 

91.62 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 

99.09, 99.14, 99.15, 99.21, 99.22, 99.29 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
• По инфекциозни болести минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно 

медицински стандарт по „Инфекциозни болести”. 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- съмнение за вирусна хеморагична треска. 
-  при Кримска Конго хеморагична треска (ККХТ): 

o епидемиологични данни - ухапване от кърлеж, професионален контакт 
с животни, контакт с кръв на болен от ККХТ, пребиваване в ендемични 
райони; 

o изразен токсо-инфекциозен синдром; 
o краниофарингеален синдром; 
o хеморагичен синдром. 

 
-  при Хеморагична треска с бъбречен синдром: 

o епидемиологични данни - контакт с гризачи, консумация на храна и 
вода, контаминирана с екскременти на гризачи, пребиваване в 
ендемични райони; 

o изразен токсо-инфекциозен синдром; 
o краниофарингеален синдром; 
o хеморагичен синдром; 
o остра бъбречна недостатъчност. 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- липса на фебрилитет; 
- овладян хеморагичен синдром; 
- за Хеморагична треска с бъбречен синдром – овладяна полиурия и 

интеркурентни инфекции (суперпонирани). 
 

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.  

 


