
БОЛНИЧЕН ПАКЕТ „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА 
ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА“  
 
КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР И ОБОСТРЕН ХРОНИЧЕН 
ПИЕЛОНЕФРИТ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: N10, N11.0, N11.1, N11.8, N11.9, N12, 
N13.6, N15.0, N20.9, Q60.0, Q60.3, Q60.4, Q60.6, Q61.0, Q61.1, Q61.2, Q61.4, 
Q61.5, Q61.8, Q61.9, Q62.0, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.4, Q62.5, Q62.6, Q62.7, 
Q63.0, Q63.1, Q63.2, Q63.3, Q63.8 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.73, 87.76, 87.79, 88.75, 88.76, 

89.29, 90.53, 90.59, 91.33, 91.39, 92.03 
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.18, 99.21, 99.22, 99.29 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ  

• По нефрология І ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
по „Нефрология” 

• по вътрешни болести І ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт «Вътрешни болести» 

• По педиатрия или детска нефрология І ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт по „Педиатрия” 

 
4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

Да са налице минимум три от посочените по-долу индикации: 
- болка в областта на бъбреците и/или над симфизата;  
- дизурични оплаквания; 
- прояви на фебрилно-интоксикационен, консумативен, септичен и 

анемичен синдром; 
- положително succussio renalis  
- левкоцитурия и/или бактериурия (микробиологично); 
- промени в кръвната картина; 
- CRP (при възможност) 
- влошаване на бъбречната функция, евентуално положителна хемокултура 

и ехографска находка; 
- съмнение за аномалии на бъбреците и пикочните пътища. 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- повлияване на клиничните оплаквания (намаляване на болката и дизуричните 
оплаквания; 

- афебрилитет; 
- подобряване на лабораторните показатели - левкоцитурия, левкоцитоза. 
- задължително извършено микробиологично изследване при предходен 

положителен резултат. 
 

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 ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ – ОСТРИ И 
ХРОНИЧНИ, ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ ПРИ СИСТЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – 
НОВООТКРИТИ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I12.0, I12.9, N00.0, N00.1, N00.2, N00.3 
N00.4, N00.5, N00.6, N00.7, N00.8, N01.0, N01.1, N01.2, N01.3, N01.4, N01.5, N01.6, 
N01.7, N01.8, N02.0, N02.1, N02.2, N02.3, N02.4, N02.5, N02.6, N02.7, N02.8, N03.0 
N03.1, N03.2, N03.3, N03.4, N03.5, N03.6, N03.7, N03.8, N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, 
N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, N05.0, N05.1, N05.2, N05.3, N05.4, N05.5, N05.6, 
N05.7, N05.8, N08.2*, N08.3*, N08.4*, N08.5*, N15.8, N16.4* 
 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 55.23, 87.49, 87.73, 87.79, 88.75, 

88.76, 89.29, 90.59, 91.39 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.07, 99.14, 99.18, 99.19, 99.21, 

99.22, 99.23, 99.25, 99.29, 99.71 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ  
• По нефрология или вътрешни болести минимум ІІІ -то ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт по „Нефрология” 
• по детски болести или детска нефрология минимум ІІІ-то ниво на 

компетентност съгласно медицински стандарт „Педиатрия“. 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
4.1. За непосредствен прием 

Наличие на поне една от следните индикации: 
- нефротичен или нефритен синдром, с олигурия, хиперволемия, с или без 

прояви на белодробен и/или мозъчен оток, налагащи провеждане на 
активно наблюдение и спешно лечение;  

- остро влошена бъбречна функция, налагаща спешна консервативна и/или 
диализна корекция на хомеостатичните параметри; 

- микроскопска или макроскопска хематурия с или без протеинурия; 
- изолирана постоянна протеинурия от различна степен; 
- високостепенна протеинурия с отоци около очите и по крайниците или 

цялото тяло, със или без изливи в серозните кухини с клинико-лабораторна 
констелация на нефротичен синдром (протеинурия, хипопротеинемия с 
хипоалбуминемия, хиперхолестеролемия и хипертриглицеридемия); 

- всеки от горните синдроми в съчетание с повишени стойности на кръвното 
налягане; 

- всеки от горните синдроми в съчетание с влошаване на бъбречната 
функция с покачване на остатъчно азотните тела; 

- положителни имунологични изследвания (ANA, анти- DNK – антитела; С3, 
С4 фракции и др.). 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- задължително приложен резултат от биопсичното изследване (при липса на 
медицински противопоказания- асиметрия на бъбрека, единствен бъбрек, 



неконтролирана хипертония, кистозна болест, повишена ехогенност на паренхима, 
изтънен паренхим,нарушена коагулация и др.); 

- започнато патогенетично лечение. 
 

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 ХИСТОЛОГИЧНО ДОКАЗАНИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ – 
ОСТРИ И ХРОНИЧНИ, ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ ПРИ СИСТЕМНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ“  

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I12.0, I12.9, N00.0, N00.1, N00.2, N00.3, 
N00.4, N00.5, N00.6, N00.7, N00.8, N01.0, N01.1, N01.2, N01.3, N01.4, N01.5, 
N01.6, N01.7, N01.8, N02.0, N02.1, N02.2, N02.3, N02.4, N02.5, N02.6, N02.7, 
N02.8, N03.0, N03.1, N03.2, N03.3, N03.4, N03.5, N03.6, N03.7, N03.8, N04.0, 
N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, N05.0, N05.1, N05.2, 
N05.3, N05.4, N05.5, N05.6, N05.7, N05.8, N08.2*, N08.3*, N08.4*, N08.5*, N15.8, 
N16.4* 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.49, 87.79, 88.75, 88.76, 89.29, 

90.59, 91.39 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.07, 99.14, 99.18, 99.19, 99.21, 

99.22, 99.23, 99.25, 99.29, 99.71 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ  
• По нефрология или вътрешни болести минимум ІІІ -то ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт по „Нефрология” 
• по детски болести или детска нефрология минимум ІІІ-то ниво на 

компетентност съгласно медицински стандарт „Педиатрия“. 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
4.1.За непосредствен прием 
Наличие на поне една от следните индикации: 

- нефротичен или нефритен синдром, с олигурия, хиперволемия, с или без 
прояви на белодробен и/или мозъчен оток, налагащи провеждане на 
активно наблюдение и спешно лечение;  

- остро влошена бъбречна функция, налагаща спешна консервативна и/или 
диализна корекция на хомеостатичните параметри; 

- микроскопска или макроскопска хематурия с или без протеинурия; 
- изолирана постоянна протеинурия от различна степен; 
- високостепенна протеинурия с отоци около очите и по крайниците или 

цялото тяло, със или без изливи в серозните кухини с клинико-лабораторна 
констелация на нефротичен синдром (протеинурия, хипопротеинемия с 
хипоалбуминемия, хиперхолестеролемия и хипертриглицеридемия); 

- всеки от горните синдроми в съчетание с повишени стойности на кръвното 
налягане; 

- клинико-лабораторна констелация на нефротичен синдром (протеинурия, 
хипопротеинемия с хипоалбуминемия, хиперхолестеролемия и 
хипертриглицеридемия); 

- всеки от горните синдроми в съчетание с влошаване на бъбречната 
функция с покачване на остатъчно азотните тела; 

- положителни имунологични изследвания (ANA, анти- DNK – антитела; С3, 
С4 фракции и др.); 

- изразена морфологична активност в патоморфологичния резултат при 
ребиопсия, с или без съчетание с някои от изброените по - горе клинични 
и/или лабораторни показатели. 



- провеждане на пореден имуносупресивен  курс според лечебната схема, 
независимо дали болният е с рецидив или в ремисия на заболяването. 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- адаптирано патогенетично лечение; 
- подобряване в клиничната и/или лабораторна находка  
- стабилизиране на АН и/или липса на оточен синдром. 
 

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 ОСТРА БЪБРЕЧНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ“  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: N17.0, N17.1, N17.8, O90.4 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.49, 87.71, 87.73, 87.74, 87.76, 

87.79, 88.75, 88.76, 89.29, 89.52, 89.66, 90.53, 90.59, 91.33, 91.39 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 

99.09, 99.18, 99.19, 99.21, 99.22, 99.29 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ  
• По нефрология или вътрешни болести минимум ІІ-ро ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт по „Нефрология” 
• по детски болести или детска нефрология минимум ІІ-ро ниво на 

компетентност съгласно медицински стандарт „Педиатрия“. 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
4.1.За непосредствен прием: 

- Съчетание на някои от следните симптоми: 
o олиго- или анурия; 
o хиперкалиемия; 
o динамично повишаващи се стойности на креатинин и урея над 

референтните стойности за съответната лаборатория; 
o отклонения в АКС с данни за метаболитна ацидоза. 

- пациент с ОБН – независимо от обема на диуреза, като се изключват 
случаите с необходимост за изкуствена вентилация или ранен 
следоперативен период. 

- За проследяване степента на възстановяване на бъбречната функция. 
- За подготовка и въвеждане в програмна диализа (хемо-, перитонеална) при 

невъзстановяване на функцията. 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Пациентът може да бъде дехоспитализиран след повлияване на клиничните 

оплаквания и подобряване на 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 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ“  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: D59.3, D63.8*, N18.0, N18.8, N18.9, 
N19, T83.2, T83.5, T83.8, Z94.0 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.49, 87.71, 87.76, 87.79, 88.75, 

88.76, 89.29, 89.66, 90.59, 91.33, 91.39 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  99.04, 99.07, 99.18, 99.19, 99.21, 

99.22, 99.23, 99.29 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ  
• По нефрология или вътрешни болести минимум ІІ-ро ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт по „Нефрология” 
• по детски болести или детска нефрология минимум ІІ-ро ниво на 

компетентност съгласно медицински стандарт „Педиатрия“. 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
4.1.За непосредствен прием 
Наличие на поне една от следните индикации: 

- Олигурия, хиперволемия със или без прояви на белодробен или мозъчен 
оток, рефрактерна на лечение уремична кардиомиопатия с прояви на 
левостранна сърдечна слабост, ритъмни и проводни нарушения, налагащи 
провеждане на активно наблюдение и спешно лечение. 

- Остро влошена бъбречна функция, налагаща спешна консервативна или 
диализна корекция на хомеостатичните параметри. 

- Уремичен перикардит с прояви на сърдечна тампонада. 
- Новооткрита хронична бъбречна недостатъчност.  
- Терминална хронична бъбречна недостатъчност за подготовка и включване 

на хемодиализно и перитонеално диализно лечение.  
- Влошаване на съществуваща бъбречна недостатъчност с клинични прояви 
- Ренална анемия  
- Тежка метаболитна ацидоза свързана с хроничната бъбречна 

недостатъчност.  
- Тежки електролитни нарушения.  
- Изразен хиперхидратационен синдром при хронична бъбречна 

недостатъчност с прояви на сърдечна декомпенсация, белодробен и 
мозъчен едем.  

- Малигнизация на артериална хипертония при ХБН.  
- Синдром на дисеквилибриум.  
- Уремичен перикардит.  
- Рефрактерна на лечение в амбулаторни условия уремична кардиомиопатия. 
- Уремичен бял дроб.  



- Клинично изявен уремичен гастро ентероколит, нефрогенен асцит.  
- Усложнения на перитонеалната диализа - диализен перитонит, тежка 

малнутриция (хипопротеинемия) и др.  
- Усложнения, свързани с временния и/или постоянен съдов достъп 

(кървене, инфекция, тромбоза, нарушаване на целостта на катетър и/или 
АV фистула, респективно съдови протези и др.) 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- овладяна симптоматика и подобряване на състоянието; 
- назначаване на оптимизирана терапия; 
- проследяване на стойностите на остатъчни азотни тела. 
 

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 КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЪБРЕЧНА КОЛИКА“  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: N13.2, N20.0, N20.1, N20.2 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.79, 88.75, 89.29, 90.59 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.18, 99.21, 99.29 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ  

- І-во ниво съгласно медицински стандарт „Урология”;  
- І-во ниво съгласно медицински стандарт „Педиатрия”; 
- І-во ниво съгласно медицински стандарт „Нефрология”; 
- І-во ниво съгласно медицински стандарт „Вътрешни болести”; 
- І-во ниво съгласно медицински стандарт „Хирургия”; 
- минимум ІІ-ро ниво съгласно медицински стандарт „Хирургия - детска 
хирургия”. 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Разгърната клинична картина на бъбречна колика, включваща някой от следните 

симптоми: 
- силна болка и тежест в лумбалната област; 
- гадене и/или повръщане; 
- неповлияване на оплакванията от прием на медикаменти в амбулаторни условия; 
- положително succussio renalis; 
- данни от образни изследвания за застойни промени в горните пикочните пътища 

и/или наличието на конкремент. 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- трайно овладяване на бъбречната колика; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- липса на усложнения. 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 


