
БОЛНИЧЕН ПАКЕТ „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ НА 
НЕРВНАТА СИСТЕМА“  
 
КП… „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ 
БЕЗ ТРОМБОЛИЗА“  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, 

I63.6, I63.8  
 

1.2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 03.31, 87.03, 87.44, 88.41, 
88.71, 88.72, 88.91, 89.14, 90.09, 90.59 - БРОЙ 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.1, 96.04, 96.07, 96.70, 99.15, 
99.18, 99.19, 99.21, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ  
• по нервни болести минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 

стандарт „Нервни болести“ 
или 

• по неонатология минимум ІІ ниво съгласно медицински стандарт 
„Неонатология“ - само за новородени до 28 ден. 

 
Забележка: При невъзможност пациента да бъде транспортиран до лечебно 
заведение, разполагащо със структура по т.3 или изрично информирано писмено 
съгласие на пациента/неговите близки се допуска осъществяване на дейността в 
отделение/клиника от І ниво на компетентност, отговарящо на всички изисквания 
за отделение/клиника по нервни болести от ІІ ниво, с изключение на изискванията 
за персонал при осигуряване на непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната 
дейност. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- клинични данни за исхемичен мозъчен инсулт – остър стадий. 
- налагаща се рехоспитализация в рамките на 1 месец след дехоспитализацията 

(показания за рехоспитализация). 
 

Забележка: Не се допуска рехоспитализация в рамките на 1 месец в  
отделение/клиника от І ниво на компетентност. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- установяване на топичната диагноза; 
- етиологична диагноза; 
- стабилизиране на общото състояние – стациониране на огнищната 

неврологична и общомозъчна симптоматика; 
- липса на остър възпалителен процес. 
 

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. 



 

КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С 
ТРОМБОЛИЗА”  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, 

I63.6, I63.8  
 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 03.31, 87.03, 87.44, 88.41, 
88.71, 88.72, 88.91, 89.14, 90.09, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.1, 96.04, 96.07, 96.70, 99.15, 
99.18, 99.19, 99.21, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• По нервни болести минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Нервни болести” 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- Клинични данни и данни от образни изследвания за Исхемичен мозъчен 
инсулт – остър стадий (до втория - третия час от възникване на инсулта)  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- установяване на топичната диагноза – чрез КТ; 
- проведена тромболиза; 
- стабилизиране на общото състояние – стациониране на огнищната 

неврологична и общомозъчна симптоматика; 
- липса на остър възпалителен процес. 

 
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. 

 
КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРЕНХИМЕН МОЗЪЧЕН 
КРЪВОИЗЛИВ”  

 
1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 

1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I61.0, I61.1, I61.2, I61.3, I61.4, I61.5 
I61.6, I61.8 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 03.31, 31.1, 87.03, 88.41, 88.91, 
90.09, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 96.04, 96.07, 96.70, 99.07, 
99.15, 99.18, 99.21, 99.29, 99.75 

 
2.   ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• По нервни болести минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Нервни болести“. 



 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- Клинични и/или данни от образни изследвания за мозъчен кръвоизлив – 

остър стадий. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- установяване на топичната диагноза – чрез КТ или МРТ; 
- стабилизиране на общото състояние – стациониране на огнищната 

неврологична и общомозъчна симптоматика; 
- липса на остър възпалителен процес; 
- при последващо неврохирургично лечение, пациентът се изписва и се 

насочва към неврохирургична клиника/отделение. 
 

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. 

 
 

КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА СУБАРАХНОИДЕН КРЪВОИЗЛИВ”  
 
1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  

1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I60.0, I60.1, I60.2, I60.3, I60.4, 
I60.5, I60.6, I60.7, I60.8 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 03.31, 87.03, 88.41, 88.71 88.91, 
90.09, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.1, 96.04, 96.07, 96.70, 99.15, 
99.18, 99.21, 99.29, 99.75 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
• По нервни болестни минимум II ниво на компетентност съгласно 

медицински стандарт „Нервни болести“ 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- Клинични данни за субарахноидален кръвоизлив в първите часове или дни. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- установяване на топичната диагноза – чрез КТ или МРТ; 
- стабилизиране на общото състояние – стациониране на огнищната 

неврологична и общомозъчна симптоматика; 
- липса на остър възпалителен процес. 

 
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. 
КП.. „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРА И ХРОНИЧНА 
ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ (ГИЛЕН-БАРЕ) С 
ИМУНОГЛОБУЛИН”  

 
1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  

1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: G61.0 
 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  03.31, 88.38, 90.01, 90.03, 
90.09, 90.59, 93.08 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  96.35, 99.15, 99.18, 99.21, 
99.23, 99.29, 99.71 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• По нервни болести минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Нервни болести“ 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- Синдром на Guillain-Barre и постинфекциозен полиневрит – за лечение с 

имуноглобулин 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- стациониране или намаляване на изявената неврологична симптоматика, 

доказана чрез неврологично изследване; 
- проведен курс на лечение с имуноглобулин или плазмафереза. 

 
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. 

 
КП „ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРА И ХРОНИЧНА ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩА 
ПОЛИНЕВРОПАТИЯ (ГИЛЕН-БАРЕ) С ИМУНОГЛОБУЛИН НА АПАРАТНА 
ВЕНТИЛАЦИЯ”  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  
1.1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: G61.0 

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

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 03.31, 88.38, 89.61, 90.01, 
90.03, 90.09, 90.59, 93.08 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 96.04, 96.35, 96.72, 99.15, 
99.21,99.23, 99.29, 99.71 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• По нервни болести III ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Нервни болести“ 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- Синдром на Guillain-Barre и постинфекциозен полиневрит – за лечение с 



имуноглобулин 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- стациониране или намаляване на изявената неврологична симптоматика, 

доказана чрез неврологично изследване; 
- проведен курс на лечение с имуноглобулин или плазмафереза; 
- възстановено спонтанно дишане. 

 
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. 

 
КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИТЕ 
НЕРВИ (ЧМН), НА НЕРВНИТЕ КОРЕНЧЕТА И ПЛЕКСУСИ, 
ПОЛИНЕВРОПАТИЯ И ВЕРТЕБРОГЕННИ БОЛКОВИ СИНДРОМИ”  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: E80.0, E80.1, E80.2, G50.0, G50.1, 

G50.8, G51.0, G51.1, G51.2, G51.3, G51.4, G51.8, G52.0, G52.1, G52.2, G52.3, G52.7, 
G52.8, G53.0*, G54.0, G54.1, G54.2, G54.3, G54.4, G54.5, G56.0, G56.2, G56.3, G56.8, 
G57.0, G57.1, G57.2, G57.3, G57.4, G57.5, G57.6, G57.8, G58.7, G61.0, G61.8, G62.0, 
G62.2, G62.8, G63.3*, M43.62, M48.30, M48.31, M48.32, M48.33, M48.34, M48.35, 
M48.36, M48.37, M48.38, M50.0, M50.1, M50.2, M50.3, M51.0, M51.1, M51.2, M51.3, 
M51.4, M53.01, M53.02, M53.03, M53.11, M53.12, M53.13, M53.20, M53.21, M53.22, 
M53.23, M53.24, M53.25, M53.26, M53.27, M53.28, M53.38, M53.80, M53.81, M53.82, 
M53.83, M53.84, M53.85, M53.86, M53.87, M53.88, M54.00, M54.01, M54.02, M54.03, 
M54.04, M54.05, M54.06, M54.07, M54.08, M54.10, M54.11, M54.12, M54.13, M54.14, 
M54.15, M54.16, M54.17, M54.18, M54.21, M54.22, M54.36, M54.37, M54.46, M54.47, 
M54.55, M54.56, M54.57, M54.58, M54.63, M54.64, M54.65, M96.1 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 03.31, 87.03, 87.21, 87.22, 
87.23, 87.24, 88.38, 88.91, 88.93, 89.61, 90.01, 90.03, 90.09, 90.59, 93.08 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.15, 99.21, 99.23, 99.27, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• По нервни болести минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Нервни болести“ 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1 За непосредствен прием: 
- Синдром на Guillain-Barre и постинфекциозен полиневрит - всички клинични 

форми и степени на тежест. 
- Полиневропатия с остро, подостро или хронично развиващи се вяли 

периферни парези в крайниците, със или без сетивни нарушения, остро или 
подостро развиващи се сетивни нарушения в крайниците с възбуден или 
отпаден характер. 

- Болести на черепно-мозъчните нерви 
- VІІ ЧМН - остър стадии до 10 ден - всички клинични форми и степени 

на тежест; 



- V ЧМН - всички остри случаи с невралгия на троичния нерв с 
неуточнена етиология, както и случаи с уточнена невралгия с чести 
пристъпи, неповлияващи се от медикаментозното лечение проведено в 
амбулаторни условия и доказано със съответните медицински 
документи; 

- за диагностика и лечение на остри увреждания на други уточнени 
ЧМН 

- Болести на нервните коренчета и плексуси: 
- болни с остро развитие на долна вяла парапареза или на квадрипареза 

от смесен тип с тазово-резервоарни нарушения;  
- случаи, при които са се развили парези с различна степен на 

изразеност в проксимални и /или дистални мускулни групи;  
- болни с възбудни сетивни прояви, неповлияващи се от 

медикаментозното лечение проведено в амбулаторни условия и 
доказано със съответните медицински документи;  

- случаи, при които се налага диагностично изясняване в стационарни 
условия (спондилит, метастази в прешлен, миелом, неврином, херпес 
зостер и др.)  

- Порфиринова полиневропатия - всички случаи. 
- При вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви 

болкови синдроми: 
- поява на интермитентни тазово-резервоарни нарушения; 
- съмнение за развиващ се синдром на cauda equina; 
- поява на отпадна сетивна или двигателна симптоматика; 
- вертеброгенен синдром с възбудна или отпадна симптоматика. 

 
3.2 Индикации, при които се допуска планов прием: 

- Болести на черепно - мозъчните нерви (ЧМН) - хронични неповлияващи се 
от медикаментозното лечение проведено в амбулаторни условия и доказано 
със съответните медицински документи. 

- Болести на нервните коренчета и плексуси - болни с хронични болкови 
синдроми.  

- Медикаментозна полиневропатия с изразени отпадни сетивни и двигателни 
разстройства. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- стациониране или намаляване на изявената неврологична (възбудна и 
отпадна) симптоматика, доказана чрез неврологично изследване. 

- При вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви 
болкови синдроми: поставяне на диагнозата и намаляване интензивността на 
болковата симптоматика (радикулерна или нерадикулерна); подобряване на 
отпадната симптоматика (сетивна или двигателна); възстановяване обема на 
движение в засегнатия вертебрален отдел; провеждане на контролни 
изследвания, когато е необходимо (напр. ЕМГ, ММТ).  

 
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. 

 



 
КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ И ХРОНИЧНИ ВИРУСНИ, 
БАКТЕРИАЛНИ, СПИРОХЕТНИ, МИКОТИЧНИ И ПАРАЗИТНИ 
МЕНИНГИТИ, МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ И МИЕЛИТИ”  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: A39.0,  A39.1, A51.4, A52.1, 

A52.2, A52.3, A69.2, A80.0, A80.1, A81.1, A81.2, A81.8, A81.9, A84.0,  A84.1, A84.8, 
A84.9, A85.2, A85.8, A86, A87.0, A87.1, A87.2, A87.8, B00.3, B00.4, B02.1, B02.2, B05.0, 
B05.1, B26.1, B26.2, B37.5, B38.4, B45.1, B58.2, B69.0, G00.0, G00.1, G00.2, G00.3, 
G00.8, G00.9, G01*, G02.0*, G02.1*, G02.8*, G03.0, G03.8, G04.2, G04.8, G05.0*, G05.1*, 
G05.2*, G53.0*, G63.0*, G93.4, J10.8, J11.8 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 03.31, 87.03, 89.61, 90.01, 
90.02, 90.03, 90.04, 90.05, 90.09, 90.31, 90.32, 90.33, 90.34, 90.35, 90.39, 90.51, 
90.52, 90.53, 90.54, 90.55, 90.59, 90.91, 90.92, 90.93, 90.94, 90.95, 90.99, 91.31, 
91.32, 91.33, 91.34, 91.35, 91.39, 91.62, 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 96.70, 96.71, 96.72, 99.15, 
99.21, 99.23, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• Отделение/клиника по нервни болести минимум II ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 

• Отделение/клиника по инфекциозни болести минимум II ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „Инфекциозни болести“ 

• Отделение/клиника по неонатология минимум II ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Неонатология“ – за новородени до 28 ден 

• Отделение/клиника по детска неврология минимум II ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 
 

3.   ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
комбинация от три или повече от следните симптоми: 
- тежък токсо-инфекциозен синдром; 
- синдром на менингорадикулерно дразнене; 
- ликворен синдром; 
- количествени нарушения в съзнанието; 
- огнищна неврологична симптоматика; 
- гърчова симптоматика, предшествана от токсиинфекциозен синдром; 
- наличие на хеморагично-некротичен обрив по кожата; 
- шоково състояние. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- трайна липса на фебрилитет поне 3 дни; 
- липса на менингорадикулерен синдром; 
- преминаване на изявената симптоматика и степенно обратно развитие; 
- нормализиране на ликвора.  

 
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. 

 
КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НАСЛЕДСТВЕНИ И ДЕГЕНЕРАТИВНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА С НАЧАЛО В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ, 
ЗАСЯГАЩИ ЦНС”  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: E75.2, E75.4, E83.0, F70.0, F70.1, 

F70.8, F71.0, F71.1, F71.8, F72.0, F72.1, F72.8, F73.0, F73.1, F73.8, F80.3, F82, F83, G11.1, 
G11.3, G11.4, G11.8, G23.0, G23.8, G24.1, G24.2, G31.8, G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, 
G80.4, G80.8, E71.3, G81.1, G82.1 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 03.31, 16.21, 83.21, 87.03, 
88.91, 89.14, 89.15, 90.09, 90.59, 93.08, 95.02, 95.05, 95.23 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.1, 96.71, 96.72, 99.23, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• Отделение/клиника по нервни болести минимум II ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 

• Отделение/клиника по детска неврология минимум II ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 

 
3.   ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1 За непосредствен прием: 
- Диагностично уточняване и лечение на пациенти с: 

- левкодистрофичния или обменен енцефалопатен синдром с 
прогресиращ неврологичен дефицит  

- остро настъпващо (за първи път) или рецидивиращо състояние на 
количествени нарушения на съзнанието, повръщане, атаксия или 
ритъмни разстройства на дишането 

- церебеларен синдром, задностълбцова атаксия  
- екстрапирамиден синдром  
- долна спастична парапареза  
- интелектуален дефицит (умствена изостаналост) 
- клинични данни за ДЦП  

 
Забележка: Хоспитализацията за уточняване на диагнозата се осъществява 
еднократно. Всички последващи изследвания и лечение на пациенти с това заболяване 
се извършват планирано съгласно утвърден план за проследяване и лечение в 
амбулаторни или болнични условия. 
 

- тежки случаи с тежък квадрипаретичен и псевдобулбарен синдром с 
необходимост от парентерално хранене  

- спешни състояния, свързани с основното заболяване, неповлияващи се от 
лечение в амбулаторни условия 
 

3.2  Индикации, при които се допуска планов прием: 
- Всички последващи хоспитализации за планирано лечение и проследяване 

на състоянието. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 



- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план; 
- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на 

нарушени жизнени показатели. 
- При пациентите с левкодистрофии, полиодистрофии, обменни 

енцефалопатии с дихателни нарушения и количествени нарушения на 
съзнанието: преодоляване на дихателните разстройства; възстановяване на 
съзнанието; корекция на нарушенията в АКР и при възможност на 
метаболизма. 

 
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; 
- амбулаторно проследяване/диспансерно наблюдение. 

 
КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НАСЛЕДСТВЕНИ И ДЕГЕНЕРАТИВНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ, 
ЗАСЯГАЩИ ЦНС И МОТОРНИЯ НЕВРОН (ЛАС)”  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: E70.0, E72.2, E83.0, G10, G11.1, 

G11.2, G11.4, G11.8, G12.2, G23.1, G23.2, G23.8, G24.1, G24.2, G24.4, G25.0, G25.2, 
G25.3, G25.5, G25.6, G25.8, G30.0, G30.1, G31.0, G32.0* 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ: 

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 01.13, 01.14, 03.31, 87.03, 
88.91, 89.14, 89.15, 90.09, 90.59, 91.39, 93.08, 94.02, 95.23  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.1, 99.15, 99.21, 99.23, 99.29,  
99.75 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• Отделение/клиника по нервни болести III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Нервни болести“ 
 

3.   ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1  За неpoсредствен прием: 
- За диагностициране на “мултисистемна атрофия”,  при пациенти със 

съчетание на паркинсонизъм, автономна дисфункция, церебеларни и 
пирамидни разстройства в различни комбинации.  

- За диагностициране на “прогресивна супрануклеарна пареза”  при 
развитие на акинетико-ригиден паркинсонов синдром, псевдобулбарен, 
супрануклеарен (вертикалната погледна пареза), дементен и изразени 
постурални нарушения.  

- За диагностициране на хорея на Хънтингтон при клинични данни за 
начални хореични хиперкинези и по-късно интелектуална деградация 
(субкортикална деменция със забавен мисловен процес, затруднение в 
планирането и изпълнението на комплексни задачи, без афазия, апраксия и 
агнозия). 

- За диагностично верифициране на церебеларни дегенеративни 
заболявания (спиноцеребеларни, церебеларни и цереброцеребеларни 
атаксии) или корекция на диагнозата. 

- За диагностициране на АЛС при наличие на: мускулна слабост на крайник 



или част от крайник; хипотрофия на крайник или част от крайник; 
потрепвания по крайниците и/или туловището; пареза на крайник или част 
от него; нарушение в говора или гълтането. 

- За диагностициране на Болест на Алцхаймер  
 

Забележка: Хоспитализацията за уточняване на диагнозата се осъществява 
еднократно. Всички последващи изследвания и лечение на пациенти с това заболяване 
се извършват планирано съгласно утвърден план за проследяване и лечение в 
амбулаторни или болнични условия. 
 

- Болен с АЛС и прояви на възпалителни белодробни нарушения; 
- Болен с АЛС и прояви на дихателна недостатъчност; 
- Болен с невромускулно заболяване и пневмония, дихателна 

недостатъчност; 
- Болен с невромускулно заболяване и сърдечна недостатъчност, ритъмни 

нарушения; 
- Болен с хиперамониемия с нарушения в съзнанието. 
- Спешни състояния, свързани  с основното заболяване, неповлияващи се от 

лечение в амбулаторни условия. 
 

3.2 Индикации, при които се допуска планов прием: 
- За назначаване на терапия с леводопа и симптоматично лечение при 

пациенти с мултисистемна атрофия и при пациенти с прогресивна 
супрануклеарна пареза. 

- За назначаване на невропротективна терапия и такава, свързана с 
хиперкинезите и психичните нарушения при хорея на Хънтингтон. 

- При относително влошаване на състоянието на болния с церебеларни 
дегенеративни заболявания (спиноцеребеларни, церебеларни и 
цереброцеребеларни атаксии), свързано с основната симптоматика. 

- За провеждане на терапевтични курсове и рехабилитация при 
невромускулни заболявания; 

- За болни с диагнози: фенилкетонурия и хиперамониемия – за контрол на 
лечението. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план. 
- стациониране на неврологичната симптоматика и овладяване на острото 

соматично състояние. 
 

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; 
- амбулаторно проследяване/диспансерно наблюдение; 

 
КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРО-МУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И 
БОЛЕСТИ НА ПРЕДНИТЕ РОГА НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК”  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: G12.0, G12.1, G12.2, G12.8, 

G60.0, G60.1, G60.2, G60.3, G60.8, G71.0, G71.1, G71.2, G71.3, G71.8, G72.0, G72.2, 
G72.3, G72.4 



 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 04.12, 83.21, 88.72, 88.91, 
89.15, 90.09, 90.59, 93.08 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.1, 96.04, 99.21, 99.23, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• Отделение/клиника по нервни болести минимум II ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 
 

3.   ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1 За непосредствен прием 
- За диагностициране на миопатии, мускулни дистрофии, невропатии, 

преднорогови заболявания (спинални мускулни атрофии) при пациенти с 
прогресираща мускулна слабост и ЕМГ/ЕНГ данни за миогенно, 
неврогенно или преднорогово засягане и пациенти с мускулна слабост и 
повишени стойности на СРК. 
 

Забележка: Хоспитализацията за уточняване на диагнозата се осъществява 
еднократно. Всички последващи изследвания и лечение на пациенти с това заболяване 
се извършват планирано съгласно утвърден план за проследяване и лечение в 
амбулаторни или болнични условия. 
 

- Болен с невро-мускулно заболяване и пневмония, дихателна 
недостатъчност. 

- Болен с невро-мускулно заболяване и сърдечна недостатъчност, ритъмни 
нарушения. 

- Спешни състояния, свързани  с основното заболяване, неповлияващи се от 
лечение в амбулаторни условия. 
 

3.2 Индикации, при които се допуска планов прием: 
- Всички последващи хоспитализации за планирано проследяване на 

състоянието. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план; 
- стациониране на неврологичната симптоматика и овладяване на острото 

соматично състояние. 
 

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; 
- ортезни средства и ортопедични корекции; 
- амбулаторно проследяване/диспансерно наблюдение.



 
КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА МУЛТИПЛЕНА СКЛЕРОЗА”  

 
1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  

1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: G35 
 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 03.31, 87.03, 88.91, 88.93, 
90.59, 95.03, 95.23 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.23, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• Отделение/клиника по нервни болести минимум II ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Нервни болести“. 
 

3.   ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- за диагностично уточняване при лица със съмнение за множествена 

склероза; 
- остър пристъп на множествена склероза; 
- изпълнение на терапевтична схема за инфузия на лекарствени продукти, 

променящи хода на заболяването. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- уточняване на диагнозата; 
- завършен курс на лечение при остър пристъп; 
- изпълнен етап на терапевтичната схема за инфузия на лекарствени 

продукти, променящи хода на заболяването. 
 

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. 

 
 

КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЕПИЛЕПСИЯ И ЕПИЛЕПТИЧНИ 
ПРИСТЪПИ”  

 
1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 

1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, 
G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8, R56.8 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 03.31, 87.03, 88.41, 88.71, 
88.91, 89.14, 89.15, 89.17, 89.19, 90.09, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.15, 99.23, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- Отделение/клиника по нервни болести минимум II ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 

- Отделение/клиника по детска неврология минимум II ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 



- Отделение/клиника по педиатрия минимум II ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“ 

Забележка: В отделението/клиниката по педиатрия от ІI ниво на компетентност, 
следва да бъде осигурено възможност за ЕЕГ и консултация с детски невролог/ 
невролог с опит в областта на детската неврология. 

 
3.   ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1 За непосредствен прием: 
- Болни с епилепсия: 

- новооткрита епилепсия и чести епилептични припадъци;  
- новооткрита епилепсия в детска възраст, налагаща невроизобразяващи 

изследвания и ЕЕГ под наркоза; 
- бременни жени с епилепсия за терапевтично уточняване; 
- серийни припадъци; болни с тежки форми с множествени полиморфни 

припадъци, прогресиращи форми, некласифицирани форми, и с усложнения; 
- зачестяване на припадъците и неповлияване от лечението, което налага 

специализирани изследвания с оглед симптоматична епилепсия; 
- болни с епилепсия и странични реакции от антиепилептичното лечение; 
- прогресиращ неврологичен дефицит и/или развитие на деменция с оглед 

редиагностициране на етиологията;  
- болни с неповлияване от амбулаторното лечение, вкл. и с „новите” 

антиепилептични медикаменти (АЕМ), с епилептични статуси в анамнезата, при 
които се налага смяна на лечението в болнични условия;  

- за специализирани изследвания с оглед предстоящо неврохирургично 
лечение на епилепсията; 

- абсансен епилептичен статус и електричен статус по време на сън. 
- Епилептични пристъпи в хода на възможно остро разстройство на 

мозъчните структури и метаболизъм (травма, инсулт, интоксикация, 
абстиненция, аноксия). 

- Необходимост от диференциране на псевдоепилептични пристъпи от 
епилептичните (напр. психогенни от комплексни парциални при 
темпорално-дялова или фронтално-дялова епилепсия). 
 

3.2 Индикации, при които се допуска планов прием: 
- Експертни случаи с оглед уточняване на диагнозата, при които може 

да се наложи спиране на лечението под лекарски контрол. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план; 
- подобряване на епилептичния синдром и общото състояние. 

 
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. 

 
 



 

КП „ЛЕЧЕНИЕ НА ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС”  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: G41.0, G41.1, G41.2, G41.8 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 03.31, 87.03, 88.41, 88.71, 88.91, 
89.14, 89.15, 89.17, 89.19, 90.09, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.1, 96.04, 96.35, 96.71, 96.72, 
99.15, 99.18, 99.21, 99.23, 99.29 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- Отделение/клиника по нервни болести минимум II ниво на компетентност 

съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 
- Отделение/клиника по детска неврология минимум II ниво на 

компетентност съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 
- Отделение/клиника по педиатрия минимум II ниво на компетентност 

съгласно медицински стандарт „Педиатрия“ 
Забележка: В лечебното заведение следва да има структура по анестезиология и 
интензивно лечение минимум II ниво на компетентност. За отделението/клиниката 
по педиатрия от ІI ниво на компетентност, следва да бъде осигурена възможност за 
ЕЕГ и консултация с детски невролог/ невролог с опит в областта на детската 
неврология 
 

3.   ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- Епилептичен статус (продължаващ над 30 мин. единствен пристъп или 

серия от пристъпи, между които съзнанието не се възстановява). 
- Болни с епилепсия, с чести и продължаващи над 10 мин. епилептични 
припадъци  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- изясняване на причината и овладяване на епилептичния статус; 
- подобряване на епилептичния синдром и соматичното състояние; 
- определяне на терапевтичен план. 

 
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. 
-  

КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА МИАСТЕНИЯ ГРАВИС И 
МИАСТЕННИ СИНДРОМИ”  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: G70.0, G70.1, G70.2, G70.8, 

G73.0*, G73.1*, G73.2*, G73.3* 
 

1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
   ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  87.41, 88.91, 90.59, 93.08 



   ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 96.35, 99.15 99.23, 99.29 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ: 
- Отделение/клиника по нервни болести минимум II ниво на компетентност 

съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 
- Отделение/клиника по детска неврология минимум II ниво на 

компетентност съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 
- Отделение/клиника по неонатология минимум II ниво на компетентност 

съгласно медицински стандарт „Неонатология“ – за новородени до 28 ден 
 

3.   ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- За диагностично уточняване на миастения гравис и миастенни синдроми 

при: 
- данни за патологична мускулна уморяемост – генерализирана, 

очедвигателна или булбарна; 
- положителен простигминов тест; 
- ЕМГ данни за нарушено нервно-мускулно предаване; 
- новородени на майки с миастения гравис и симптоми на мускулна 

хипотония, слаб плач, респираторни затруднения 
- Миастенна криза; 
- при доказана миастения гравис – влошаване, необходимост от промяна в 

терапията или започване на имуносупресивно лечение; 
- Миастенен синдром на Lambert – Eaton (паранеопластичен при 

злокачествени заболявания и автоимунен) 
- Лекарствено-индуциран миастенен синдром 
- Миастенен синдром при интоксикации с фосфорорганични съединения 
- Миастенен синдром при ухапвания от скорпиони, змии, отровни риби и др. 
- Миастенен синдром при ботулизъм 
- Неонатална миастения 
- Конгенитална миастения 
- Други миастенни синдроми 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- диагностично и етиологично изясняване, уточнена терапевтична схема, 
подобрение на мускулната уморяемост и соматичното състояние; 

- при по-тежките форми - след компенсиране на миастенните разстройства и 
преминаване към перорална терапия с антихолинестеразни средства и 
поддържащи дози имуносупресивна терапия.  
 

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. 

 
КП „ЛЕЧЕНИЕ НА МИАСТЕННИ КРИЗИ С КОРТИКОСТЕРОИДИ И 
АПАРАТНА ВЕНТИЛАЦИЯ”  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: G70.0, G70.1, G70.2, G70.8, 

G73.0*, G73.1*, G73.2*,G73.3* 



 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.41, 87.49, 90.59, 93.08 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.1, 96.04, 96.07, 96.35, 96.70, 
96.71, 96.72, 99.15, 99.23, 99.29;  
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- Отделение/клиника по нервни болести минимум II ниво на компетентност 

съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 
- Отделение/клиника по детска неврология минимум II ниво на 

компетентност съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 
- Отделение/клиника по неонатология минимум II ниво на компетентност 

съгласно медицински стандарт „Неонатология“ – за новородени до 28 ден 
Забележка: В лечебното заведение следва да има структура по анестезиология и 
интензивно лечение минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“. За отделението/клиниката по 
неонатология с минимум ІI ниво на компетентност, следва да бъде осигурена 
възможност за консултация със специалист по нервни болести/детска неврология. 

 
3.   ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- Миастенни кризи при: 
- Миастения гравис 
- Миастенен синдром на Lambert – Eaton (паранеопластичен при 

злокачествени заболявания и автоимунен) 
- Лекарствено-индуциран миастенен синдром 
- Миастенен синдром при интоксикации с фосфорорганични съединения 
- Миастенен синдром при ухапвания от скорпиони, змии, отровни риби и др. 
- Миастенен синдром при ботулизъм 
- Неонатална миастения 
- Конгенитална миастения 
- Други миастенни синдром 

 
ИНДИКАЦИИ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ: 

- Тежка форма на генерализирана миастения 
- Миастения с изразени булбарни нарушения 
- Заплашваща миастенна криза 
- Заплашваща холинергична (смесена) криза 
- Миастения с дихателни нарушения 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- компенсиране на миастенната криза;  
- преминаване на перорална терапия с антихолинестеразни средства и 

поддържащи дози имуносупресивна терапия; 
- възстановяване на спонтанното дишане. 

 
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. 



 
КП „ЛЕЧЕНИЕ НА МИАСТЕННИ КРИЗИ С ЧОВЕШКИ ИМУНОГЛОБУЛИН И 
АПАРАТНА ВЕНТИЛАЦИЯ”  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: G70.0, G70.1, G70.2, G70.8, 

G73.0*, G73.1*, G73.2*,G73.3* 
 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.41, 87.49, 90.59, 93.08 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.1, 96.35, 96.72, 99.15, 99.23, 
99.29, 99.71 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- Отделение/клиника по нервни болести минимум II ниво на компетентност 

съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 
- Отделение/клиника по детска неврология минимум II ниво на 

компетентност съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 
- Отделение/клиника по неонатология минимум II ниво на компетентност 

съгласно медицински стандарт „Неонатология“ – за новородени до 28 ден 
Забележка: В лечебното заведение следва да има структура по анестезиология и 
интензивно лечение минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“. За отделението/клиниката по 
неонатология с минимум ІI ниво на компетентност, следва да бъде осигурена 
възможност за консултация със специалист по нервни болести/детска неврология. 

 
3.   ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- Миастенни кризи при: 
- Миастения гравис 
- Миастенен синдром на Lambert – Eaton (паранеопластичен при 

злокачествени заболявания и автоимунен) 
- Лекарствено-индуциран миастенен синдром 
- Миастенен синдром при интоксикации с фосфорорганични съединения 
- Миастенен синдром при ухапвания от скорпиони, змии, отровни риби и др. 
- Миастенен синдром при ботулизъм 
- Неонатална миастения 
- Конгенитална миастения 
- Други миастенни синдром 

 
ИНДИКАЦИИ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ: 

- Тежка форма на генерализирана миастения 
- Миастения с изразени булбарни нарушения 
- Заплашваща миастенна криза 
- Заплашваща холинергична (смесена) криза 
- Миастения с дихателни нарушения 

 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- компенсиране на миастенната криза;  
- преминаване на перорална терапия с антихолинестеразни средства и 

поддържащи дози имуносупресивна терапия; 
- възстановяване на спонтанното дишане. 



 
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. 

 

КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ”  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: G20 
 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

   ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.03, 93.08 
   ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- Отделение/клиника по нервни болести минимум II ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Нервни болести“ 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- за уточняване на диагноза паркинсонова болест при пациенти с тежки 
двигателни смущения (тремор, брадикинеза, ригидност и постурална 
нестабилност) и такива от страна на психиката и автономната нервна 
система; 

- влошаване на симптоматиката при доказано заболяване, признаци на 
усложнение от лечението с леводопа и необходимост от промяна и 
оптимизиране на терапията. 

- възникване на акинетична криза с нарушение на гълтането, неъзможност 
на движение 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- уточняване на диагнозата; 
- оптимизиране на терапията;  
- подобряване на неврологичната симптоматика. 

 
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 116.1 „КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СВЕТОВЪРТЕЖ, 
РАЗСТРОЙСТВА В РАВНОВЕСИЕТО ОТ ПЕРИФЕРЕН И ЦЕНТРАЛЕН ТИП 
(ДИАГНОСТИЧНА)“ и  
Клинична пътека 116.2 „КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СВЕТОВЪРТЕЖ, 
РАЗСТРОЙСТВА В РАВНОВЕСИЕТО ОТ ПЕРИФЕРЕН И ЦЕНТРАЛЕН ТИП С 
МИНИМАЛЕН БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ 4 ДНИ”  
 



1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10:  
ЗА КП 116.1:C11.0, C69.6, C70.0, C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C71.5, C71.6 
C71.7, C71.8, C75.1, C75.2, C75.3, C79.3, D32.0, D33.0, D33.1, D35.2, D35.3, 
D35.4, D42.0, D43.0, D43.1, D44.3, D44.4, D44.5, I60.0, I60.1, I60.2, I60.3 
I60.4, I60.5, I60.6, I60.7, I60.8 
ЗА КП 116.2:G11.0, G11.1, G11.2, G11.3, G11.4, G11.8, H81.0, H81.1, H81.2, 
H81.3, H81.4, H81.8, H83.0, H83.1, H83.2 
 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.03, 87.22, 88.71, 88.91, 89.14, 
89.15, 90.59, 93.08, 95.24, 95.41, 95.44, 95.45. 95.46 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- Ушно-носно-гърлени болести минимум ІI ниво на компетентност, съгласно 

медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести” 
- Нервни болести минимум IІ ниво на компетентност съгласно медицински 

стандарт „Нервни болести“  

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

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием 

- наличието на комбинация от най-малко два от долуизброените спешни 
симптоми: 

-  кризи със световъртеж; 
- изразен нистагъм документиран с нистагмография, при възможност;  
- изявено нарушено равновесие с проява на нистагъм; 
- вегетативни реакции – гадене, повръщане; 
- наличие на отологично заболяване – възпаление на средното ухо, холестеатома, 

намаление на слуха по сензоневрален или кондуктивен тип – за хоспитализация в УНГ 
структура 

или 
- наличие на общомозъчна или огнищна неврологична симптоматика – 

количествени нарушения на съзнанието, главоболие, засягане на черепно-мозъчни 
нерви, парези или парализи, отклонения в рефлексната дейност, сетивни нарушения, 
смутена координация, тазово-резервоарни нарушения, нарушение на висшите корови 
функции – за хоспитализация в неврологична структура 

3.2. Индикации, за които се допуска планов прием: 
- за лечение на обострени некризисни състояния, при доказана диагноза 

 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- стациониране и/или подобряване на вертижния синдром; 
- стациониране и/или подобряване на острата вестибуларна симптоматика; 
- установяване на етиологична и топичната диагноза, и стабилизиране на общото 

състояние - стациониране на огнищната неврологична и общомозъчна симптоматика. 
 

Забележка: При поставяне на диагноза и установяване на болестен процес от друг 



характер (извън световъртеж, разстройства в равновесието от централен и 
периферен тип) в рамките на първите 24 часа, пациентът се превежда в съответно 
лечебно заведение за по-нататъшно лечение. 
 

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.  

 


