
БОЛНИЧЕН ПАКЕТ „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ НА 
ОКОТО И ПРИДАТЪЦИТЕ 
 
КП 135 „ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ ПРИДАТЪЦИТЕ НА ОКОТО 
С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ “  
 
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 08.31, 08.33, 08.34, 08.35, 08.37, 08.44, 
08.61, 08.62, 08.63, 08.64, 08.69, 08.73, 08.74, 09.20, 09.21, 09.22, 09.23, 09.3, 09.6, 
09.71, 09.72, 09.73, 09.81, 09.82, 09.83, 10.5, 10.99, 15.11, 15.12, 15.13, 15.19, 15.21, 
15.22, 15.29, 15.3, 15.4, 15.5, 15.7, 15.9, 16.02, 16.09, 16.61, 16.63, 16.65, 16.72, 16.81, 
16.92 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

- по очни болести минимум ІI ниво съгласно медицински стандарт „Oчни 
болести”;  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием: 

- остро възпаление на слъзна жлеза, слъзна торбичка и каналикули; 
- остро гнойно възпаление на клепачите (абсцес, флегмон, 

фурункул); 
- остро и хронично възпаление на орбита; 
- лацеро-контузни рани на клепачи и орбита с или без наличие на 

чуждо тяло в придатъците;  
- травматична дезинсерция на очедвигателен мускул; 
- тежки термични и химически изгаряния на придатъците от ІІІ и ІV 

степен. 
- тумори на орбитата или придатъците. 

 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием 

- невъзможност за носене на протеза след енуклеация на очна 
ябълка; 

- вродени и придобити аномалии на слъзната система, изискващи 
оперативно лечение; 

- калкулоза на слъзното каналче или торбичка; 
- ектазия и хидропс на слъзната торбичка; 
- хроничен каналикулит и дакриоцистит; 
- хронични възпалителни заболявания на клепачите; 
- гранулом на орбита; 
- деформации и промени в положението на клепачите; 
- анофталмична орбита; 
- страбизъм, подлежащ на оперативно лечение; 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

Пациентът се дехоспитализира след: 
- етиологично уточняване; 
- добре адаптиран оперативен разрез; 
- липса на прояви на възпаление или умерено репаративно възпаление (при 



тумори); 
- възстановена проходимост на слъзни пътища; 
- без признаци за отхвърлянена авто-/алотъкани. 
 

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 136 „ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ОЧНАТА ЯБЪЛКА С ГОЛЯМ 
ОБЕМ И СЛОЖНОСТ “  

 
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.49, 11.51, 
11.53, 11.59, 11.79, 12.01, 12.02, 12.11, 12.13, 12.40, 12.41, 12.42, 12.43, 12.44, 12.81, 
12.82, 12.84, 12.85, 12.87, 12.93, 12.97, 12.98, 13.01, 13.02, 16.1, 16.31, 16.39, 16.41, 
16.42, 16.49, 16.51, 16.52, 16.59, 16.82, 16.89 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

- по очни болести минимум ІI ниво съгласно медицински стандарт „Oчни 
болести”;  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием: 

- всички пациенти с тежки лацеро-контузни рани на клепачите и 
орбитата, както и с открити очни травми, с чужди тела в придатъците и 
интрабулбарно разположени, се хоспитализират по спешност; 

- всички пациенти с тежки термични изгаряния ІІІ и ІV степен, при 
които се налага оперативни интервенции като некректомия, 
трансплантация на мукоза, амнион, донорна роговица, склера, свободна 
кожна пластика, се приемат по спешност; 

- хифема и хипопион; 
- гноен иридоциклит. 
- тумори с очна локализация; 

3.2. Индикации, при които се допуска планов прием 
- за планова хоспитализация се приемат пациенти с 

посттравматични синдроми, като адхеретни васкуларизирани левкоми, 
епителна инвазия в предна камера, травматични дефекти на ириса, 
травматични стафиломи на склерата и неекстрахирани чужди тела в очни 
придатъци и очни ябълки;  

- всички пациенти с посткомбуционни синдроми, при които се 
установи симблефарон, частичен или тотален, анкилоблефарон, адхеретна 
васкуларизирана левкома, апланирана роговица, се приемат в планов 
порядък за хирургично лечение; 

- хронични възпаления на вътреочното съдържимо, налагащи 
евисцерация. 

 



4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
При спешните травматични състояния пациентът се изписва след стихване на 

посттравматичния възпалителен процес, добре епитализирала травматична рана, 
нормализиране на вътреочно налягане, резорбция на кръв в предна камера и 
стабилизиране на зрителната острота ( която може да не е 1). 

При плановите посттравматични състояния пациентът се изписва след стихване 
на постоперативния възпалителен процес, добре адаптирана рана, нормализиране на 
вътреочното налягане, стабилизиране на зрителната острота (която може да не е 1). 

При спешните химични и термични изгаряния на очите пациентът се изписва след 
стихване на посткомбусционния възпалителен процес, епителизирала корнея и 
конюнктива, нормализиране на въотреочното налягане, стабилизиране на зрителната 
острота (която може да не е 1). 

При плановите посткумбусционни състояния пациентът се изписва след стихване 
на постоперативния възпалителен процес, добре епителизирала оперативна рана, 
нормализиране на вътреочното налягане, стабилизиране на зрителната острота (която 
може да не е 1). 

При оперативни интервенции по повод тумори с очна локализация - пациентът се 
изписва при добре адаптирана оперативна рана и липса на постоперативна 
възпалителна реакция. 

 
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 137 „КЕРАТОПЛАСТИКА“  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 11.32, 11.61, 11.62, 11.63, 11.64, 11.69, 
11.73 
 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

- по очни болести IІI ниво съгласно медицински стандарт „Oчни болести”;  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1.За непосредствен прием: 
- пробив на роговица или склера; 
- травма с липса на тъкан; 
- опасност от пробив на очната ябълка; 
- химични и термични изгаряния; 
- болезнена кератопатия; 
- булозна кератопатия. 
 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием 



- кератоконус, роговични дистрофии; 
- липса или дефицит на стволови клетки; 
- намалена роговична прозрачност; 
- напреднал рецидивиращ птеригиум; 
- роговична левкома; 
- псевдофакична кератопатия. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Добра херметизация на окото, липса на кървене и възпаление, наличие на добра 

следоперативна репарация.  
 

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 138 „КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЛАУКОМА, СЪДОВИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОКОТО И НЕПЕРФОРАТИВНИ ТРАВМИ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: H31.3, H31.4, H34.0, H34.1, H34.2, 
H34.8, H35.6, H40.0, H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H42.0*, H42.8*, 
H44.5, H47.0, H53.0, Q15.0, S04.1, S04.2, S04.4, S05.0, S05.1, T26.0, T26.1, T26.5, 
T26.6 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 12.29, 14.19, 16.21, 87.03, 88.90, 
88.91, 88.97, 89.11, 89.52, 95.02, 95.03, 95.04, 95.05, 95.11, 95.12, 95.13, 95.14, 95.15, 
95.21, 95.22, 95.23, 95.26 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 10.91, 16.91, 95.35, 99.19, 99.21, 99.22, 
99.23, 99.29 
 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

- по очни болести минимум ІI ниво съгласно медицински стандарт „Oчни 
болести”;  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
4.1. За непосредствен прием 
• при глаукома: 

- глаукомен пристъп при първична или вторична закритоъгълна глаукома – 
за консервативно лечение. 
• при съдови заболявания на окото: 

- пресни оклузии на артериален съд; 
- оклузия на венозен съд; 
- предна исхемична оптикопатия 
• руптура и отлепване на хориоидеята 
• при неперфоративни очни травми: 

- контузионен синдром на зрителния анализатор; 



- термични и химични изгаряния на зрителния анализатор. 

• болести на зрителния нерв; 
• травма на ЧМН 

 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием 
• при глаукома: 

- пациенти с глаукома инсуспектум, с наличие на три от следните рискови 
фактори: некомпенсирано ВОН, съмнителни за глаукома промени в ДЗН и зрителното 
поле, фамилна обремененост за глаукома; Забележка: Пациенти с глаукома 
постъпват за лечение по клиничната пътека еднократно – с оглед диагностично 
уточняване. 

- пациенти с некомпенсирана глаукома; 
• при неперфоративни очни травми: 

- постконтузионни синдроми; 
- състояния след термични и химични изгаряния. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
При глаукома - уточняване на диагнозата, уточняване на консервативното 

лечение и честотата на следболничното проследяване на състоянието на пациента, 
евентуално насочване за диспансеризация на болния или отхвърляне на диагнозата.  

В случай на възникване на усложнения в хода на консервативното лечение, 
налагащо преминаване на пациента по хирургична клинична пътека, в ИЗ се обосновава 
и вписва промяната на състоянието, налагаща хирургично лечение. 

При съдови заболявания - при неусложнени случаи пациентът се изписва след 
приключване на интравенозните вливания и преминаване на перорална терапия. При 
усложнени случаи – след уточняване на усложненията и лечебния процес. 

При неперфоративни очни травми: 
При състоянията на спешен контузионен синдром, пациентът се изписва при 

стабилизиране на зрителната острота, (която не винаги може да остане 1), 
нормализиране на вътреочното налягане, резорбция на кръв в предна камера, затихване 
на посттравматичния възпалителен процес. 

При планови постконтузионни синдроми, пациентът се изписва при 
стабилизиране на зрителна острота, (която не винаги може да остане 1), нормализиране 
на вътреочното налягане, затихване на възпалителния процес. 

При спешните химични и термични изгаряния пациентът се изписва след 
затихване на възпалителните процеси, нормализиране на вътреочното налягане, 
стабилизиране на зрителната острота, (която не винаги може да остане 1).  

При планови посткомбустионни синдроми пациентът се изписва след затихване 
на възпалителния процес, нормализиране на вътреочното налягане, стабилизиране на 
зрителната острота (която не винаги може да остане 1) и стабилизиране на 
цикатриксиалните процеси. 

 
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 139 „КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ИНФЕКЦИИ И ВЪЗПАЛИТЕЛНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОКОТО И ПРИДАТЪЦИТЕ МУ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: A50.3, A52.1, A52.7, A54.3, B00.5, 
B02.3, B58.0, D86.8, H00.0, H04.0, H04.3, H05.0, H05.1, H06.2*, H13.3*, H15.0, 
H15.1, H16.0, H16.1, H16.2, H16.3, H18.1, H18.2, H18.5, H18.6, H20.0, H20.1, 
H20.2, H21.4, H21.5, H22.0*, H22.1*, H30.0, H30.1, H30.2, H30.8, H32.0*, H35.0, 
H44.0, H44.1, H46, M31.6 
 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 11.21, 12.29,6.21, 89.11, 90.23, 90.24, 
90.53, 90.54, 90.59, 95.02, 95.04, 95.12, 95.13 

 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 10.91, 16.91, 16.99, 99.21, 99.22, 99.23 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

- по очни болести минимум ІI ниво съгласно медицински стандарт „Oчни 
болести”;  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием 
• Остър и обострени хронични възпалителни заболявания на окото и 

придатъците му, трудно повлияващи се от проведеното лечение в 
извънболнични условия 

3.1. Индикации, при които се допуска планов прием 
• Хронични, подостри и рецидивиращи възпалителни заболявания на окото 

и придатъците му, неповлияващи се от проведеното лечение в 
извънболнични условия 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Пациентът се дехоспитализира след овладяване (подтискане) на възпалителния 

процес и стабилизиране 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.  

 

КП 140 „ХИРУРГИЯ НА ЗАДНИЯ ОЧЕН СЕГМЕНТ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 
РЕТИНА, СТЪКЛОВИДНО ТЯЛО И ТРАВМИ “  
 

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

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 14.01, 14.02, 14.25, 14.26, 14.27, 14.32, 
14.41, 14.52, 14.59, 14.6, 14.71, 14.72, 14.74, 14.75, 14.9 



 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

- по очни болести IІI ниво съгласно медицински стандарт „Oчни болести”;  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За неотложен прием: 
- вътреочно чуждо тяло; 
- горни отлепвания на ретината; 
- отлепвания на ретината с давност до 1 седмица; 
- всички пациенти с травми на задния очен сегмент със и без интрабулбарно 

чуждо тяло; 
- ендофталмит; 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- травматично отлепване на ретината, хемофталм, неекстрахирани 

интрабулбарни чужди тела; 
- тракционно отлепване на ретината с/без разкъсване; 
- диагностицирано от очен специалист отлепване на ретината, с дефект или 

ретинно разкъсване, както и без ретинно разкъсване (ексудат); 
- фиброваскуларна пролиферация с тракция на ретината с/без отлепване 

(диабетна ретинопатия); 
- пролиферативна витреоретинопатия в стадий С3-D3 (старо отлепване на 

ретината); 
- дупки и фиброза на макулата; 
- мътнини в стъкловидното тяло със или без отлепване; 
- сублуксирани и луксирани лещи и остатъци от лещи или ИОЛ; 
- ретиносхиза; 
- кисти на ретината; 
- епи- и субретинени мембрани; 
- влажна форма на макулна дегенерация; 
- неоваскуларна мембрана при миопия; 
- стрие ангиойдес; 
- очна хистоплазмоза; 
- наличие на имплантиран материал с индикации за експлантация 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- постоперативен пълен или частичен анатомичен успех (в някои случаи 
въпреки проведеното лечение може да не се постигне желания анатомичен 
ефект); 

- подобрение на постоперативния 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.  

 


