
Клинична пътека 129 „ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОМАТОЗНИ 
СЪСТОЯНИЯ, НЕИНДИЦИРАНИ ОТ ТРАВМА “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: G93.1, R40.2, R99, T68, T71, T75.1 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

2. ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 03.31, 87.03, 87.49, 88.38, 89.52, 
89.61, 89.62, 89.65, 90.01, 90.03, 90.52, 90.53, 90.55, 90.59, 91.31, 91.33 

3. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.1, 93.33, 93.35, 96.04, 96.07, 96.35, 
96.70, 96.71, 96.72, 98.14, 98.15, 99.10, 99.15, 99.17, 99.18, 99.19, 99.20, 99.21, 99.23, 
99.26, 99.29, 99.60, 99.61, 99.62, 99.63 

 
4. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- Интензивно лечение минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Анестезия и интензивно лечение” 

- Нервни болести IIІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Нервни болести“ с осигурена в лечебното заведение възможност за 
провеждане на интензивно лечение минимум II ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
• Всяко количествено нарушение на съзнанието оценено по Глазгоу кома скала 

– GCS със или без нарушение на основните жизнени функции, с или без 
необходимост от интубация.  

• При пациенти с общо охлаждане се приема измерена анална температура под 
35 градуса С. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- без необходимост от прилагане на средства и методи за основно поддържане на 
живота; 

- при стабилизиране на основните жизнени функции пациента се изписва.  
 

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 130 „ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ КОМБИНИРАНИ И/ИЛИ 
СЪЧЕТАНИ ТРАВМИ “  

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: T79.4, T75.4 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
5. ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 03.31, 87.03, 87.21, 87.22, 87.23, 
87.24, 87.29, 87.41, 87.49, 87.71, 88.01, 88.19, 88.38, 88.72, 88.73, 88.74, 88.75, 88.76, 
88.77, 89.52, 89.61, 89.62, 89.65, 90.01, 90.03, 90.52, 90.53, 90.55, 90.59, 91.31, 91.33, 
93.08 
6. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.1, 38.93, 96.04, 96.07, 96.35, 
96.70, 96.71, 96.72, 98.14, 98.15, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.10, 99.15, 99.18, 
99.19, 99.21, 99.23, 99.26, 99.29, 99.60, 99.61, 99.62, 99.63 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- Интензивно лечение минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Анестезия и интензивно лечение” 

 
4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- Всяко състояние на комбинирана и/или съчетана травма с нарушени основни 
жизнени функции оценени по травма скала, нуждаещо се от интензивно 
лечение, с или без необходимост от интубация.  

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- без необходимост от прилагане на средства и методи за основно поддържане 
на живота;  

- при стабилизиране на основните жизнени функции пациента се превежда в 
съответното клиника/отделение за продължаване на лечението.  

 
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 145 „НЕРАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА МАТКАТА“  

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

7. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 68.31, 68.39, 68.4, 68.51, 68.59 
68.9 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- По акушерство и гинекология минимум ІI ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Акушерство и гинекология” 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за  
провеждане на анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на компетентност в 
съответствие с изискванията на медицински стандарт „ Анестезия и интензивно 
лечение“.   

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- спешни състояния, свързани с: 

- хеморагия в коремната кухина; 
- профузни абнормни генитални кръвотечения;  
- чревна непроходимост настъпила в резултат на гинекологично заболяване; 
- перитонит, свързан с гинекологично заболяване; 
- септично състояние от гинекологичен произход; 
- случаи с тежко протичаща тазова възпалителна болест; 
- остри усложнения на миомен възел;  
- ретенция на урина в резултат от генитален пролапс; 
-  други форми на остър хирургичен корeм от гинекологичен произход. 

- Абнормни генитални кръвотечения, неповлияващи се от консервативно 
лечение. 

- Миома (миоматоза) на матката в случаи на: 
- общи размери на матката колкото и повече от тримесечна бременност 

независимо от наличието или липсата на оплаквания; 
- особена локализация на миомните възли - субмукозни, на шийката и др.; 
- усложнения на миомен възел: торзия, некроза; 
- израждащ се субмукозен възел; 
- бързо нарастване на миомния възел; 
- неповлияващи се от консервативно лечение генитални кръвотечения; 
- оплаквания поради натиск върху съседни органи. 

- Ендометриоза: 
- на матката (аденомиоза) - при неповлияваща се дисменорея и генитални 

кръвотечения; 
- тежки форми на външна ендометриоза. 

- Тежки форми на тазова възпалителна болест със сформиране на възпалителни 
аднексиални формации. 



- Генитален пролапс (десцензус и пролапс на матката). 
- Туморни формации в областта на аднексите с бенигнен характер - при жени в 

пре- и постменопауза  
Забележка: При пациенти със съмнение за oнкологични заболявания задължително се 
извършва патологоанатомично изследване  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- добро общо състояние; 
- липса на фебрилитет (над 37.5 градуса) през последните 48 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- спокойна оперативна рана; 
- възстановен чревен пасаж и осигурен дренаж на урината; 
- липса на патологични процеси в областта на операцията; 
 

        5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ 
При изписването се определят задължително потребностите от: 
- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение. 

 
Забележка: В случаите на доказване онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
Клинична пътека 146 „РАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ 
ОРГАНИ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
8. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 68.4, 68.6, 68.7, 69.99, 70.4, 71.5 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- По акушерство и гинекология минимум ІI ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Акушерство и гинекология” 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за  
провеждане на анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на компетентност в 
съответствие с изискванията на медицински стандарт „ Анестезия и интензивно 
лечение“.   

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
• хистологично доказани неоплазми на маточната шийка, маточното тяло, 

влагалище, вулва и перинеум; 



• персистираща абнормна цитологична и хистологична находка за предракови 
изменения на женските гениталии;  

• тумори на маточните тръби и яйчниците, доказани клинично или с методите на 
образната диагностика. 

Забележка: При пациенти със съмнение за oнкологични заболявания задължително се 
извършва патологоанатомично изследване  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- добро общо състояние; 
- липса на фебрилитет (над 37.5о С) през последните 48 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- спокойна оперативна рана; 
- възстановен чревен пасаж и осигурен дренаж на урината;  
- липса на патологични процеси в областта на операцията; 
- коректно попълнен фиш “Клинико-лабораторен минимум”. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на доказване онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
Клинична пътека 147 „ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ КОРЕМЕН 
ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ 
ПОЛОВИ ОРГАНИ  
 

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

9. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 05.24, 05.29, 54.11, 54.12, 54.19, 
54.21, 54.3, 54.51, 54.59, 65.12, 65.13, 65.22, 65.24, 65.25, 65.29, 65.31, 65.39, 65.41, 
65.49, 65.51, 65.52, 65.53, 65.61, 65.62, 65.63, 65.64, 65.72, 65.75, 65.81, 65.89, 65.95, 
66.01, 66.4, 66.51, 66.61, 66.62, 68.13, 68.16, 68.29, 69.19, 69.3, 74.91 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- По акушерство и гинекология минимум ІI ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Акушерство и гинекология” 

- По детска хирургия III ниво на компетентност, съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна 
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-
челюстна хирургия - При деца под 9 г.в. основни процедури с кодове по 
МКБ-9КМ *54.11, *54.21,  *65.12, *65.13,*65.24, *65.25, *65.29, *65.31, 
*65.39, *65.41, *65.49, *65.51, *65.52, *65.53, *65.54, *65.61, *65.62, *65.63, 
*65.64, *65.81, *65.89, *66.61, *65.95, *66.4, *68.13 
 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за  
провеждане на анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на компетентност в 



съответствие с изискванията на медицински стандарт „ Анестезия и интензивно 
лечение“.   

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
• профузни генитални кръвотечения; 
• остър корем; 
• травми на женските полови органи. 
• миома на матката; 
• доброкачествено образование на яйчника; 
• поликистоза на яйчниците; 
• възпалителни заболявания на яйчниците, фалопиевите тръби, тазовата тъкан и 

тазовия перитонеум; 
• ендометриоза; 
• инфертилитет у жената; 
• ектопична бременност; 
• травми на женските полови органи; 
• неясна клинична и ехографска тазова находка. 

Забележка: При пациенти със съмнение за oнкологични заболявания задължително се 
извършва патологоанатомично изследване  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- добро общо състояние; 
- липса на фебрилитет (над 37.5 градуса) през последните 48 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- спокойна оперативна рана; 
- нормална микция и дефекация; 
- липса на патологични процеси в областта на операцията; 
- коректно попълнен фиш “Клинико- лабораторен минимум”. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
Забележка: В случаите на доказване онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

Клинична пътека 148 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА 



БРЕМЕННОСТ СЛЕД ХАБИТУАЛНИ (ПОНЕ 2) АБОРТА И/ИЛИ 
МНОГОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ И/ИЛИ ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ И/ИЛИ 
СЪСТОЯНИЕ СЛЕД ОПЕРАЦИЯ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА (КОНИЗАЦИЯ, 
АМПУТАЦИЯ ИЛИ ТРАХЕЛЕКТОМИЯ)“  

 

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

10. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 67.51, 67.59 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- По акушерство и гинекология минимум ІI ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Акушерство и гинекология” 
 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена дейност по анестезия и 
интензивно лечение в съответствие с изискванията на медицински стандарт 
„ Анестезия и интензивно лечение“.   

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- след хабитуални (поне 2) аборта;  
и/или многоплодна бременност;  
и/или ин витро оплождане; 
и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или 

трахелектомия) 
и/или доказана (ехографски - цервикометрия) истмикоцервикална 

инсуфициенция. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- запазена бременност  
- липса на вагинално кървене  
- липса на фебрилитет за последните 24 часа. 

 
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 149 „ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ ДОЛЕН ДОСТЪП 
ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ИНВАЗИВНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
11. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 67.11, 67.2, 67.4, 68.12, 68.16, 69.09, 

70.11, 70.21, 71.23, 71.24, 71.61, 71.62, 71.71 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- По акушерство и гинекология минимум ІI ниво на компетентност, съгласно 



медицински стандарт по „Акушерство и гинекология” 
- По детска хирургия III ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна 
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-
челюстна хирургия“, - При деца под 9 г.в. само за код *71.71  
 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за  
провеждане на анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на компетентност в 
съответствие с изискванията на медицински стандарт „ Анестезия и интензивно 
лечение“.   

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
• хеморагия с остра кръвозагуба – хемоглобин под 100 g/l  
• хематоколпус 
• травматична увреда на перинеум и/или влагалище 
• съмнение за новообразувания на ендометриума и маточна шийка, както и 

вулва и перинеум; 
• абнормни генитални кръвотечения; 
• вродени или придобити аномалии или промени в анатомията на гениталиите 

 
Забележка: При пациенти със съмнение за oнкологични заболявания задължително се 
извършва патологоанатомично изследване  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- добро общо състояние; 
- липса на фебрилитет (над 37.5 градуса) през последните 48 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- липса на патологични процеси в областта на операцията; 
- възстановена микция и дефекация. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
Забележка: В случаите на доказване онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 

 
Клинична пътека 150 „КОРЕКЦИИ НА ТАЗОВА (ПЕРИНЕАЛНА) СТАТИКА 
И/ИЛИ НА НЕЗАДЪРЖАНЕ НА УРИНАТА ПРИ ЖЕНАТА “  

 



1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
12. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 58.99, 59.4, 59.5, 59.6, 69.22, 69.29, 

70.77, 70.79, 70.8, 70.91, 70.92, 71.79 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- По акушерство и гинекология минимум ІI ниво на компетентност, съгласно 

медицински стандарт по „Акушерство и гинекология” 
- По детска хирургия III ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна 
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-
челюстна хирургия“, - При деца под 9 г.в. само за код *70.79 
 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за  
провеждане на анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на компетентност в 
съответствие с изискванията на медицински стандарт „ Анестезия и интензивно 
лечение“.   

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. За непосредствен прием: 
- атрезия на влагалището и други индикации за оперативно лечение при 
деца до 18 години 

3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- десцензус и/или пролапс на влагалището без указание за пролапс на 

матката; 
- пролапс на матката; 
- стрес-инконтиненция на урината; 
- цистоцеле и/или ректоцеле; 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- добро общо състояние; 
- липса на фебрилитет (над 37.5 градуса) през последните 48 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- спокойна оперативна рана; 
- липса на патологични процеси в областта на операцията; 
- възстановен чревен пасаж и дренаж на урината. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
Забележка: В случаите на доказване онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване 
 
 



КЛИНИЧНА  ПЪТЕКА 151 „ДИАГНОСТИЧНИ  ПРОЦЕДУРИ  И 
КОНСЕРВАТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ НА ТОКСО-ИНФЕКЦИОЗЕН  И  
АНЕМИЧЕН  СИНДРОМ ОТ  АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН  
ПРОИЗХОД“  

 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: N70.0, N70.1, N71.0, N71.1, N73.0, 
N73.1, N73.4, N74.0*, N74.1*, N74.2*, N74.3*, N74.4*, N92.2, O07.0, O07.1, 
O08.0, O22.3, O23.0, O28.0, O72.2, O85, O86.2, O86.3, O86.4, O86.8, O87.0, O87.1, 
O91.1, O91.2, O99.0, O99.1 
 

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

13. ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 88.01, 88.11, 88.19, 88.76, 88.78, 
88.79, 89.29, 90.53, 90.59, 91.41, 91.43 

14. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 
99.09, 99.18, 99.21, 99.22, 99.29  
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- По акушерство и гинекология минимум ІI ниво на компетентност, съгласно 

медицински стандарт по „Акушерство и гинекология” 
 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за  
провеждане на анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на компетентност в 
съответствие с изискванията на медицински стандарт „ Анестезия и интензивно 
лечение“.   

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- бременност и възпалителни заболявания на женска полова система; 
- бременност и анемия; 
- токсоинфекциозен синдром и/или доказан микробиологично инфекциозен 

причинител; 
- клинични данни за обостряне на хроничен възпалителен процес на 

женската полова система; 
- параклинични данни за промени в кръвната картина (за диагноза N92.2 - 
при хемоглобин под 90г/л.), серологично позитивиране на инфекциозен 
агент, микробиологично доказване на инфекциозен агент. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- подобряване на лабораторните резултати и овладяване на клиничната картина 
- изчерпване на възможностите за консервативно лечение и насочване за 

оперативно 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. 

 

Клинична пътека 152 „КОРЕКЦИИ НА ПРОХОДИМОСТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 



НА АНАТОМИЯ ПРИ ЖЕНАТА “  
 

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

15. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 56.84, 57.84, 65.73, 65.76, 66.79, 
67.62, 69.41, 69.42, 69.49, 70.61, 70.62, 70.71, 70.72, 70.73, 70.74, 71.72 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- По акушерство и гинекология минимум ІI ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Акушерство и гинекология” 
 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за  
провеждане на анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на компетентност в 
съответствие с изискванията на медицински стандарт „ Анестезия и интензивно 
лечение“.   

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
• Остър хирургичен корем. 
• Нарушения в проходимостта и анатомията на женските полови органи. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- липса на фебрилитет (над 37.5 градуса) през последните 48 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
-  спокойна оперативна рана; 
- липса на патологични процеси в областта на операцията; 
- възстановена микция и дефекация; 
- коректно попълнен фиш “Клинико – лабораторен минимум”. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
Забележка: В случаите на доказване онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

Клинична пътека 153.1 „СИСТЕМНА РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛИМФНИ 
ВЪЗЛИ (ТАЗОВИ И/ИЛИ ПАРААОРТАЛНИ И/ИЛИ ИНГВИНАЛНИ) КАТО 
САМОСТОЯТЕЛНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ИЛИ СЪЧЕТАНА С РАДИКАЛНО 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ.ТАЗОВА 
ЕКЗЕНТЕРАЦИЯ“  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
16. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 40.52, 40.53, 40.54, 40.59, 68.8 

 



2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- По акушерство и гинекология ІII ниво на компетентност, съгласно 

медицински стандарт по „Акушерство и гинекология” 
 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за  
провеждане на анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на компетентност в 
съответствие с изискванията на медицински стандарт „ Анестезия и интензивно 
лечение“ и възможност за имунологични и генетични изследвания (в т.ч. и по договор).  
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
• спешни състояния, свързани с профузни генитални кръвотечения, остър корем; 

травми на женските полови органи. 
• хистологично доказани неоплазми на маточната шийка, маточното тяло, 

влагалище, вулва и перинеум;  
• персистираща абнормна цитологична и хистологична находка за предракови 

изменения на женските гениталии;  
• тумори на маточните тръби и яйчниците, доказани клинично или с методите на 

образната диагностика; 
• рецидиви на генитални злокачествени тумори и циторедуктивна хирургия. 

 
Забележка: При пациенти със съмнение за oнкологични заболявания задължително се 
извършва патологоанатомично изследване  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- добро общо състояние; 
- липса на фебрилитет (над 37.5о С) през последните 48 часа; 
- спокойна оперативна рана; 
- възстановен чревен пасаж и осигурен дренаж на урината; 
- липса на патологични процеси в областта на операцията; 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на доказване онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
Клинична пътека ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА АСИСТИРАНА С РОБОТ 
ГИНЕКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ 
 

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



 
17. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 68.29, 68.4, 68.6, 69.9 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- По акушерство и гинекология ІII ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Акушерство и гинекология” 

- Операционен блок/зала с инсталирана и функционираща апаратура за 
роботизирана и телехирургия. 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за  
провеждане на анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на компетентност в 
съответствие с изискванията на медицински стандарт „ Анестезия и интензивно 
лечение“ и възможност за имунологични и генетични изследвания (в т.ч. и по договор).  
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ПЛАНОВА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- хистологично доказани неоплазми на маточната шийка, маточното тяло, 

влагалище, вулва и перинеум;  
- персистираща абнормна цитологична и хистологична находка за предракови 

изменения на женските гениталии;  
- тумори на маточните тръби и яйчниците, доказани клинично или с методите 

на образната диагностика; 
- миома; 
- доброкачествени образования на яйчника; 
- поликистоза на яйчника; 
- възпалителни заболявания на яйчниците, фалопиевите тръби, тазовата тъкан 

и тазовия перитонеум; 
- ендометриоза; 
- инфертилитет при жената, изискващ оперативно лечение; 
- неясна клинична и ехографска находка. 

Забележка: При пациенти със съмнение за oнкологични заболявания задължително се 
извършва патологоанатомично изследване  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- добро общо състояние; 
- липса на фебрилитет (над 37.5о С) през последните 48 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- спокойна оперативна рана; 
- възстановен чревен пасаж и осигурен дренаж на урината; 
- липса на патологични процеси в областта на операцията; 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
Забележка: В случаите на доказване онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 



медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
КЛИНИЧНА  ПЪТЕКА 154 „ИНТЕНЗИВНО  ЛЕЧЕНИЕ  НА ИНТРА- И 
ПОСТПАРТАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ , ДОВЕЛИ ДО ШОК“  
 

1. . КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: O08.1, O08.2, O08.3, O08.4, O45.0, 
O46.0, O67.0, O67.8, O71.0, O71.1, O71.2, O72.1, O72.2, O72.3, O74.2, O74.3, 
O75.1, O75.4, O85, O87.3, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3, O88.8, O89.0, O89.1, O90.4 

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

18. ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 75.33, 75.34, 87.49, 87.69, 88.78, 
89.26, 89.29, 89.60, 89.61, 89.62, 89.65, 89.66, 89.67, 89.68, 90.53, 90.59, 91.41, 
91.43 

19. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.91, 93.93, 93.99, 96.04, 96.08, 
96.34, 96.70, 96.71, 96.72, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.09, 99.11, 99.14, 
99.15, 99.17, 99.18, 99.19, 99.21, 99.22, 99.23, 99.26, 99.29, 99.60, 99.61, 99.62, 
99.63, 99.64, 99.69 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- По акушерство и гинекология минимум ІI ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Акушерство и гинекология” 
 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за  
провеждане на анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на компетентност в 
съответствие с изискванията на медицински стандарт „ Анестезия и интензивно 
лечение“).   

 
4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- Клинични данни за шоково състояние на бременната (раждащата, родилката). 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- стабилизирана хемодинамика, нормализиране на кръвната картина и 
хемостазиологичните показатели. 

 
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 155 „ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРА- И 
ПОСПАРТАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ, ДОВЕЛИ ДО ШОК, С ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
РЕКОМБИНАНТНИ ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО“  

 

1.КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: O67.0, O67.8, O67.9, O72.0, O72.1, O72.3 



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

20. ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 88.78, 89.26, 89.29, 89.60, 89.61, 
89.62, 89.65, 89.66, 89.67, 89.68, 90.59 

21. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.90, 93.91, 93.93, 96.04, 96.48, 
96.70, 96.71, 96.72, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.09, 99.15, 99.17, 99.18, 
99.19, 99.21, 99.22, 99.23, 99.26, 99.29 
 

6. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- По акушерство и гинекология минимум ІI ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Акушерство и гинекология” 
 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за  
провеждане на анестезия и интензивно лечение минимум II ниво на компетентност в 
съответствие с изискванията на медицински стандарт „ Анестезия и интензивно 
лечение“).   

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- животозастрашаващи интра- и постпартални (до 2 час след раждането) 
кръвоизливи, дължащи се на: HELLP синдром, ДИК синдром, изчерпване на 
циркулиращите фактори на кръвосъсирването, клинично съмнение за амниотична 
емболия, тежки нарушения на хемостазата с друга патогенеза; 

- обективни данни за продължаващо кръвотечение, което не е от локализиран 
източник (лезия на съд, руптура), а е дифузно; 

- клинични данни за застрашаващ хеморагичен шок; 
- клинико- лабораторни данни за остра кръвоизливна анемия; нарушена 

съсирваемост на кръвта; 
- неуспех от приложението на конвенционални средства. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- добро общо състояние; 
-стабилизирана хемодинамика, нормализиране на кръвната картина и 

хемостазиологичните показатели; 
- коректно попълнен фиш “Клинико- лабораторен минимум”. 

 
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 156 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, 
СТОМАХ И ДУОДЕНУМ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, 
ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 42.31, 42.32, 42.39, 42.41, 42.42, 

42.51, 42.52, 42.53, 42.54, 42.55, 42.56, 42.58, 42.59, 42.61, 42.62, 42.63, 42.64, 



42.65, 42.66, 42.68, 42.69, 42.7, 42.84, 42.87, 42.91, 43.42, 43.49, 43.5, 43.6, 43.7, 
43.81, 43.91, 43.99, 44.01, 44.02, 44.03, 44.21, 44.29, 44.39, 44.40, 44.41, 44.42, 
44.49, 44.5, 44.63, 44.65, 44.66, 44.91, 44.92, 46.72, 46.79, 53.7, 53.80, 53.81, 53.82 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по хируругия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по гръдна хируругия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Гръдна 
хирургия“ – за оперативни процедури, засягащи само хранопровода. 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 

 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1.  За непосредствен прием: 
- Пациенти с проява на: 

- кръвоизлив; 
- перфорация; 
- пълна непроходимост; 
- медиастинит при перфорация на хранопровода;  

- Пациенти с диагностицирано онкологично заболяване 
- ендоскопски и хистологично потвърден карцином на хранопровода; 
- ендоскопски и хистологично потвърден карцином на стомаха; 
- ендоскопски и хистологично потвърден карцином на дуоденум; 
- палпируем тумор в епигастриума след двукратни отрицателни 

резултати от ендоскопски биопсии;  
-  Пациенти с установени: 

- неясни стриктури на хранопровода; 
- ехографска находка за “кокарда” на стомаха; 
- малигнена стеноза по хранопровода, на кардията, на пилора, на 

дуоденума; 
- вторична анемия при суспектна малигнизация на стомашна язва или 

полип; 
- резистентна на консервативно лечение стомашна язва; 
- широко базиран и суспектен за малигнизация стомашен полип/и; 
- вродени аномалии на хранопровод,стомах и дуоденум; 
- травми на хранопровод,стомах и дуоденум 

 
Забележка: При пациенти с oнкологични заболявания задължително се извършва 
патологоанатомично изследване.  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- възстановяване на пасажа; 
- добре зарастваща оперативна рана; 



- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 



 

Клинична пътека 157 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, 
СТОМАХ И ДУОДЕНУМ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, 
ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ “  

 
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 42.31, 42.32, 42.39, 42.41, 42.42, 

42.51, 42.52, 42.53, 42.54, 42.55, 42.56, 42.58, 42.59, 42.61, 42.62, 42.63, 42.64, 
42.65, 42.66, 42.68, 42.69, 42.7, 42.84, 42.87, 42.91, 43.42, 43.49, 43.5, 43.6, 43.7, 
43.81, 43.89, 43.91, 43.99, 44.01, 44.02, 44.03, 44.21, 44.29, 44.31, 44.39, 44.40, 
44.41, 44.42, 44.49, 44.5, 44.63, 44.65, 44.66, 44.91, 44.92, 46.72, 46.79, 53.7, 53.80, 
53.81, 53.82 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по хируругия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по детска хируругия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“. 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 

 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1.  За непосредствен прием: 
- Пациенти с проява на: 

- кръвоизлив; 
- перфорация; 
- пълна непроходимост; 
- медиастинит при перфорация на хранопровода;  
- вродено прекъсване (атрезия) на хранопровода 

- Пациенти с диагностицирано онкологично заболяване 
- ендоскопски и хистологично потвърден карцином на хранопровода; 
- ендоскопски и хистологично потвърден карцином на стомаха; 
- ендоскопски и хистологично потвърден карцином на дуоденум; 
- палпируем тумор в епигастриума след двукратни отрицателни 

резултати от ендоскопски биопсии;  
-  Пациенти с установени: 

- ехографска находка за “кокарда” на стомаха; 
- малигнена стеноза по хранопровода, на кардията, на пилора, на 

дуоденума; 
- вторична анемия при суспектна малигнизация на стомашна язва или 

полип; 



- резистентна на консервативно лечение стомашна язва; 
- широко базиран и суспектен за малигнизация стомашен полип/и; 
- вродени аномалии на хранопровод,стомах и дуоденум; 
- травми на хранопровод,стомах и дуоденум 

 
Забележка: При пациенти с oнкологични заболявания задължително се извършва 
патологоанатомично изследване. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- възстановяване на пасажа; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
Клинична пътека 158 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, 
СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА 
НАД 18 ГОДИНИ “  

 
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 42.11, 42.12, 42.19, 42.21, 42.25, 

42.81, 42.82, 42.83, 42.85, 42.92, 43.19, 43.3, 44.31, 44.32, 44.61, 44.62, 44.64, 
44.69, 45.01, 45.31, 45.32, 46.71, 54.71, 54.72, 54.73 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по хируругия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по гръдна хируругия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Гръдна 
хирургия“ – за оперативни процедури, засягащи само хранопровода. 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 



5.1. За непосредствен прием: 
- Пациенти с проява на: 

- кръвоизлив; 
- перфорация; 
- медиастинит  

- Пациенти с диагностицирано онкологично заболяване 
- ендоскопски и хистологично потвърден карцином на хранопровода; 
- ендоскопски и хистологично потвърден карцином на стомаха; 
- ендоскопски и хистологично потвърден карцином на дуоденум; 
- палпируем тумор в епигастриума след двукратни отрицателни 

резултати от ендоскопски биопсии; 
- неясни стриктури на хранопровода  

-  Пациенти с установени: 
- ехографска находка за “кокарда” на стомаха; 
- малигнена стеноза по хранопровода, на кардията, на пилора, на 

дуоденума; 
- вторична анемия при суспектна малигнизация на стомашна язва или 

полип; 
- резистентна на консервативно лечение стомашна язва; 
- широко базиран и суспектен за малигнизация стомашен полип/и; 
- вродени аномалии на хранопровод,стомах и дуоденум; 

 
Забележка: При пациенти с oнкологични заболявания задължително се извършва 
патологоанатомично изследване. 
 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- възстановяване на пасажа; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
Клинична пътека 159 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, 
СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА 
ПОД 18 ГОДИНИ “  
 



1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 42.11, 42.12, 42.19, 42.21, 42.25, 

42.81, 42.82, 42.83, 42.85, 42.92, 43.19, 43.3, 44.61, 44.62, 44.64, 44.69, 45.01, 
45.31, 45.32, 46.71, 54.71, 54.72, 54.73 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“. 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 

 
 

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

- Пациенти с проява на: 
- кръвоизлив; 
- перфорация; 
- медиастинит;  
- вродено прекъсване (атрезия) на хранопровод или дуоденум 

- Пациенти с установени: 
- вродени аномалии на хранопровод, стомах и дуоденум (стеноза, 

дубликация, фистули, дивертикули и др.); 
- хиатална херния; 
- диафрагмална херния (вкл. тип Бохдалек при рискови новородени); 
- рефлукс езофагит ІІІ – ІV степен или усложнена рефлуксна болест; 
- травми на хранопровод, стомах и дуоденум; 
- ехографска находка за “кокарда” на стомаха; 
- малигнена стеноза по хранопровода, на кардията, на пилора, на 

дуоденума; 
- вторична анемия при суспектна малигнизация на стомашна язва или 

полип; 
- резистентна на консервативно лечение стомашна язва; 
- широко базиран и суспектен за малигнизация стомашен полип/и; 

- Пациенти с диагностицирано онкологично заболяване 
- ендоскопски и хистологично потвърден карцином на хранопровода; 
- ендоскопски и хистологично потвърден карцином на стомаха; 
- ендоскопски и хистологично потвърден карцином на дуоденум; 
- палпируем тумор в епигастриума след двукратни отрицателни 

резултати от ендоскопски биопсии;  
 



Забележка: При пациенти с oнкологични заболявания задължително се извършва 
патологоанатомично изследване. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- възстановяване на пасажа; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

Клинична пътека 160 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ 
ЧЕРВА, ВКЛ. ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА И 
РЕТРОПЕРИТОНЕУМА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, 
ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ “  

 
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 40.52, 40.53, 40.54, 45.51, 45.52, 

45.61, 45.62, 45.63, 45.71, 45.72, 45.73, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.8, 45.91, 
45.92, 45.93, 45.94, 45.95, 46.03, 46.22, 46.42, 46.62, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 
46.93, 46.94, 48.41, 48.49, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69, 48.74, 
49.74, 54.0, 54.99, 70.73 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. За непосредствен прием:  
- Пациенти с проява на: 

- ентерорагия или колоректорагия с анемия или шок; 
- мезентериална тромбоза; 



- остро настъпили смущения в чревната проходимост; 
- Пациенти с установен: 

- ретроперитонелен абсцес или хематом, независимо от произхода му, доказан с 
КТ или МРТ. 

- тумор на тънкото и дебелото черво (рентгенологично, ехографски, палпаторно 
или при ректално туше); 

- тумор, потвърден с ректоскопия или фиброколоноскопия; 
- тумор със субилеус; 
- тумор с колоректорагия; (вкл. вторична анемия); 
- малигнизирал полип/вилозен тумор (с хистологичен резултат); 
- малигнизирал полип/полипи при множествена и фамилна полипоза; 
- малигнизирал стенотичен участък при улцерозен колит, болест на Крон; 
- стеноза, малигнизация, неовладими клинични прояви с профузни диарии (кръв) 

при улцерозен колит и болест на Крон; 
- дивертикулит с усложнения (перфорация, кървене, псевдотумор). 

 
Забележка: При пациенти с oнкологични заболявания задължително се извършва 
патологоанатомично изследване. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- възстановяване на пасажа; 
- добре зарастваща оперативна рана;  
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

Клинична пътека 161 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ 
ЧЕРВА, ВКЛ. ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА И 
РЕТРОПЕРИТОНЕУМА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, 
ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 40.52, 40.53, 40.54, 45.51, 45.52, 

45.61, 45.62, 45.63, 45.71, 45.72, 45.73, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.8, 45.91, 
45.92, 45.93, 45.94, 45.95, 46.03, 46.22, 46.42, 46.62, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 
46.93, 46.94, 48.41, 48.49, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69, 48.74, 
49.74, 54.0, 54.99, 58.43, 70.73 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 



- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“. 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
ендоскопска диагностика (долна ендоскопия). Лечебното заведение трябва да 
разполага с функционираща Клинична онкологична комисия или Клинична 
хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и 
„ Клинична хематология“) или договор с  лечебно заведение или обединение, с 
възможности за комплексно онкологично обслужване. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. За непосредствен прием:  
- Пациенти с проява на: 

- ентерорагия или колоректорагия с анемия или шок; 
- мезентериална тромбоза; 
- остро настъпили смущения в чревната проходимост; 
- вродено прекъсване (атрезия) на тънко или дебело черво 

- Пациенти с установен: 
- ретроперитонелен абсцес или хематом, независимо от произхода му, доказан с 

КТ или МРТ.  
- ехографски и КТ диагностициран интраабдоминален или ретроперитонеален 

тумор. 
- тумор на тънкото и дебелото черво (рентгенологично, ехографски, палпаторно 

или при ректално туше); 
- тумор, потвърден с ректоскопия или фиброколоноскопия; 
- тумор със субилеус; 
- тумор с колоректорагия (вкл. вторична анемия); 
- малигнизирал полип/вилозен тумор (с хистологичен резултат); 
- малигнизирал полип/полипи при множествена и фамилна полипоза;  
- палпируем или стенозиращ лумена тумор след двукратно негативна хистология 

в извънболнична помощ; 
- малигнизирал стенотичен участък при улцерозен колит, болест на Крон; 
- стеноза, малигнизация, неовладими клинични прояви с профузни диарии (кръв) 

при улцерозен колит и болест на Крон; 
- дивертикулит с усложнения (перфорация, кървене, псевдотумор)  

 
Забележка: При пациенти с oнкологични заболявания задължително се извършва 
патологоанатомично изследване. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- възстановяване на пасажа; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания. 
 

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



- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 

 



 

Клинична пътека 162 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ 
ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ “  

 
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 40.52, 40.53, 40.54, 45.51, 45.52, 

45.61, 45.62, 45.63, 45.71, 45.72, 45.73, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.8, 45.91, 
45.92, 45.93, 45.94, 45.95, 46.03, 46.22, 46.42, 46.62, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 
46.93, 46.94, 48.41, 48.49, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69, 48.74, 
49.74, 54.0, 54.99, 58.43, 70.73 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
ендоскопска диагностика (долна ендоскопия). Лечебното заведение трябва да 
разполага с функционираща Клинична онкологична комисия или Клинична 
хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и 
„ Клинична хематология“) или договор с  лечебно заведение или обединение, с 
възможности за комплексно онкологично обслужване. 
 

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

- Пациенти с проява на: 
- ентерорагия или колоректорагия с анемия или шок; 
- мезентериална тромбоза; 
- остро настъпили смущения в чревната проходимост; 

- Пациенти с установен: 
- тумор на тънкото и дебелото черво (рентгенологично, ехографски, палпаторно 

или при ректално туше); 
- тумор, потвърден с ректоскопия или фиброколоноскопия; 
- тумор със субилеус; 
- тумор с колоректорагия; (вкл. вторична анемия); 
- малигнизирал полип/вилозен тумор (с хистологичен резултат); 
- малигнизирал полип/полипи при множествена и фамилна полипоза; 
- малигнизирал стенотичен участък при улцерозен колит, болест на Крон; 
- стеноза, малигнизация, неовладими клинични прояви с профузни диарии (кръв) 

при улцерозен колит и болест на Крон; 
- дивертикулит с усложнения (перфорация, кървене, псевдотумор).  

- Създаване на достъп за извършване на перитонеална диализа (кожно-
перитонеална фистула или перитонео-съдов шънт). 
 
Забележка: При пациенти с oнкологични заболявания задължително се извършва 
патологоанатомично изследване. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- възстановяване на пасажа; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 



- в случаите на лека супурация на оперативната рана (без фебрилитет, без 
дехисценция на раната и без значим раневи секрет), лечението може да продължи с 
превръзки в амбулаторни условия. 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
Клинична пътека 163 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ 
ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ “  

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

 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 45.02, 45.03, 45.15, 45.26, 45.27, 

45.33, 45.34, 45.41, 45.49, 46.01, 46.02, 46.04, 46.11, 46.13, 46.21, 46.23, 46.32, 
46.39, 46.61, 46.63, 46.64, 46.80, 46.81, 46.82, 46.85, 46.91, 46.92, 46.95, 46.96, 
48.25, 54.93, 54.94  

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“. 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
ендоскопска диагностика (долна ендоскопия). Лечебното заведение трябва да 
разполага с функционираща Клинична онкологична комисия или Клинична 
хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и 
„ Клинична хематология“) или договор с  лечебно заведение или обединение, с 
възможности за комплексно онкологично обслужване. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. За непосредствен прием:  
- Пациенти с проява на:  

- ентерорагия или колоректорагия с анемия или шок; 
- мезентериална тромбоза; 
- остро настъпили смущения в чревната проходимост;  
- вродено прекъсване (атрезия) на тънко или дебело черво. 

- Пациенти с установен: 
- тумор на тънкото и дебелото черво (рентгенологично, ехографски, палпаторно 

или при ректално туше); 
- тумор, потвърден с ректоскопия или фиброколоноскопия; 



- тумор със субилеус; 
- тумор с колоректорагия; (вкл. вторична анемия); 
- малигнизирал полип/вилозен тумор (с хистологичен резултат); 
- малигнизирал полип/полипи при множествена и фамилна полипоза;  
- палпируем или стенозиращ лумена тумор след двукратно негативна хистология 

в извънболнична помощ; 
- малигнизирал стенотичен участък при улцерозен колит, болест на Крон; 
- стеноза, малигнизация, неовладими клинични прояви с профузни диарии (кръв) 

при улцерозен колит и болест на Крон; 
- дивертикулит с усложнения (перфорация, кървене, псевдотумор).  

- Създаване на достъп за извършване на перитонеална диализа (кожно-
перитонеална фистула или перитонео-съдов шънт). 
 
Забележка: При пациенти с oнкологични заболявания задължително се извършва 
патологоанатомично изследване. 
 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- възстановяване на пасажа; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
Клинична пътека 164 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ АПЕНДИКС “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 47.01, 47.09 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по хирургия минимум I ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“. 
 

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

- Пациенти с проява на: 



- остър апендицит (катарален, флегмонозен, гангренозен); 
- периапендикуларен инфилтрат; 
- периапендикуларен абсцес; 
- апендикуларен перитонит със сепсис. 
- хроничен апендицит - оперативно лечение при строги индикации;  
- при деца – хронични абдоминални болки без изяснена генеза. 

 
Забележка: При пациентите задължително се извършва патологоанатомично 
изследване. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- възстановен пасаж; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

Клинична пътека 165 „ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА 
СТОМА “  

 
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 46.41, 46.42, 46.43, 46.51, 46.52, 

48.74 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“. 

 
Забележка: Лечебни заведения със структури по хирургия от I ниво на компетентност 
могат да изпълняват клиничната пътека само в условия на спешност. Отчитането на 
дейността в тези случаи става с код *46.41 „ Ревизия на стома на тънко черво “ или 
*46.42 „Възстановяване на периколостомна херния“. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- Пациенти със заболявания, чието оперативно лечение на първи етап е завършило 



с: йеюностома; цьокостома; трансверзостома; сигмостома; ректостомия и 
налагащи втори етап на реституция на чревния тракт; 

- За възстановяване континуитета на чревния тракт; 
- Заключителен етап от многоетапно хирургично лечение при вродени аномалии. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- възстановен чревен пасаж; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- в случаите на лека супурация на оперативната рана (без фебрилитет, без 

дехисценция на раната и без значим раневи секрет), лечението може да продължи с 
превръзки в амбулаторни условия. 

 
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 166 „ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА АНУСА И 
ПЕРИАНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО “  

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

 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 48.73, 48.82, 48.91, 49.01, 49.02, 

49.03, 49.11, 49.12, 49.39, 49.42, 49.43, 49.44, 49.45, 49.46, 49.47, 49.51, 49.52, 
49.59, 49.71, 49.72, 49.73, 49.79, 49.91, 49.93, 49.94, 49.95, 58.43, 86.21, 96.23 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по хирургия минимум I ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“. 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
патологоанатомични изследвания.  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. За непосредствен прием:  
- Пациенти с проява на:  

- ректохеморагия с анемичен синдром; 
- травматична увреда на анус и перинеум; 
- усложнена хемороидална болест (неовладяваща се остра хеморагия, 

пролапс с инкарцерация, некротизиране и тромбозиране): 
- аноректален абсцес и флегмон: 
- аноректални фистули 
- пролапс на ануса и ректума при деца 

3.2.  Индикации, при които се допуска планов прием: 



Всички останали заболявания на ануса и периоаналното пространство, изискващи 
описаните оперативни процедури. 
 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- възстановен чревен пасаж; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет (над 37.50 С) през последните 24 часа. 
 

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 167 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  
53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.21, 53.29, 53.31, 
53.39, 53.41, 53.49, 53.51, 53.59, 53.61, 53.69,  
 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по хирургия минимум I ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“. 
 
 

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

- неусложнена придобита ингвинална херния при деца; 
- неусложнена конгенитална ингвинална херния след таксис; 
- феморална херния – нерепонибилна; 

3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- неусложнена придобита ингвинална херния при възрастни; 
- плъзгаща се херния; 
- херния акрета; 
- феморална неусложнена херния; 
- ингвиноскротална херния; 
- наличие на херния с клинична симптоматика водеща до промяна в 

качеството на живот. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- възстановен чревен пасаж; 
- добре зарастваща оперативна рана; 



- липса на фебрилитет през последните 24 часа. 
 

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 168 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ С 
ИНКАРЦЕРАЦИЯ “ 

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

 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  
53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.21, 53.29, 53.31, 
53.39, 53.41, 53.49, 53.51, 53.59, 53.61, 53.69, 53.9 
 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1.  За непосредствен прием:   
- При деца (поради опасност от инкарцерация): 

- при момичета – след поставяне на диагнозата, независимо от 
възрастта; 

- при момчета – след навършване на двумесечна възраст.  
- Ингвинална херния след таксис; 
- Заклещена херния (феморална и/или ингвинална), неподлежаща на 

таксис; 
- Заклещена комбинирана херния (директна, индиректна и феморална). 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- възстановен чревен пасаж; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа. 
 

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 169 „КОНВЕНЦИОНАЛНА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 51.22 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“. 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване 
на патологоанатомични изследвания.  
 

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

- остър холецистит; 
- остър холецистит със сепсис; 
- жлъчна криза, неовладима в извънболнични условия; 
- литогенен обтурационен илеус 
- остър билиопанкреатит. 
- емпием на жлъчен мехур; 
- екзацербиращ калкулозен холецистит; 
- билиодигестивна фистула; 
- синдром на Мирици, съмнение за билио - билиарна фистула; 
- съмнение на карцином на жлъчния мехур. 
- холангит, холангиолит, холангиохепатит; 
- холангиолитни микроабсцеси, чернодробен абсцес; 
- билиодигестивна фистула, синдром на Бовере; 
- литогенен илеус. 
- папилит, стенозиращ одит; 

3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- Неусложнен калкулозен холецистит 
- Калкулозен холецистит с мехурни усложнения: 

- фибросклеротичен жлъчен мехур; 
- Извънмехурни усложнения на калкулозния холецистит: 

- холедохолитиаза; 
- хроничен билиопанкреатит; 

- Холецистит без данни за калкулоза 
- Други уточнени болести на жлъчния мехур 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- възстановен чревен пасаж; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа. 
 



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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
Клинична пътека 170 „ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ “  

 
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 51.23 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“. 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
патологоанатомични изследвания.  
 

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

- остър холецистит; 
- остър холецистит със сепсис; 
- жлъчна криза, неовладима в извънболнични условия; 
- литогенен обтурационен илеус 
- остър билиопанкреатит. 
- емпием на жлъчен мехур; 
- екзацербиращ калкулозен холецистит; 
- билиодигестивна фистула; 
- синдром на Мирици, съмнение за билио - билиарна фистула; 
- съмнение на карцином на жлъчния мехур. 
- холангит, холангиолит, холангиохепатит; 
- холангиолитни микроабсцеси, чернодробен абсцес; 
- билиодигестивна фистула, синдром на Бовере; 
- литогенен илеус. 
- папилит, стенозиращ одит; 

3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- Неусложнен калкулозен холецистит 
- Калкулозен холецистит с мехурни усложнения: 

- фибросклеротичен жлъчен мехур; 
- Извънмехурни усложнения на калкулозния холецистит: 

- холедохолитиаза; 



- хроничен билиопанкреатит; 
- Холецистит без данни за калкулоза 
- Други уточнени болести на жлъчния мехур 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- възстановен чревен пасаж; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
Клинична пътека 171 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ 
ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА “  

 
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 

51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.49, 51.51, 51.59, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.69, 51.72, 51.79, 51.81, 51.82, 51.83, 51.89, 51.92, 51.93, 51.94, 51.95, 51.99 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“. 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
патологоанатомични изследвания.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием 

- жлъчна криза, неовладима в извънболнични условия; 
- остър билиопанкреатит; 
- литогенен обтурационен илеус. 
- клинични/лабораторни признаци за обтурационно-иктеричен синдром, съчетан 

или не с фебрилитет и болка в епигастриума; 
- усложнения след ЕРХПГ (ретроперитонеален флегмон, панкреатит, кървене от 

папилата на Фатер и др.); 
- усложнения след оперативни интервенции на ЕХЖП (екстрахепатални жлъчни 

пътища) обструкции на анастомози, обструкция на билиарни дренажи, неясни 
фебрилни състояния, болки в корема и др.); 



- холангит, холангиолит, холангиохепатит; 
- холангиолитни микроабсцеси, чернодробен абсцес; 
- извънмехурни усложнения на калкулозния холецистит: 
- холедохолитиаза; 
- папилит, стенозиращ одит; 
- хроничен билиопанкреатит; 
- билиодигестивна фистула, синдром на Бовере; 
- съмнение за карцином на жлъчния мехур; 
- онкологично заболяване на ектрахепаталните жлъчни пътища: 
- всички огнищни лезии в областта на чернодробно-жлъчната система (суспектни 

или доказани с образни методи на диагностика и/или ендоскопско изследване 
както и хистологично), включително рецидив на злокачественото заболяване. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- възстановен чревен и билиарен пасаж; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет в последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания или обективно регистрирани от лекаря 

отклонения. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
Клинична пътека 172 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЧЕРЕН ДРОБ “  

 
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 39.1, 50.0, 50.21, 50.22, 50.29, 50.3, 

50.61, 50.69, 50.92, 50.93, 50.99, 54.94 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по хирургия III ниво съгласно медицински стандарт „Общи медицински 
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“;  
- по детска хирургия III ниво съгласно медицински стандарт „Общи медицински 
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“. 
- структури по хирургия от I ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна 
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“, в условия на спешност могат да изпълняват само оперативна 
процедура *50.61 за затваряне на разкъсвания на черен дроб  
 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 



онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

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

- травми на черния дроб; 
- чернодробен абсцес, септично състояние; 
- чернодробно заболяване довеждащо да обтурационно-иктеричен 

синдром; 
- хепаторенален синдром – при показания за хирургична интервенция; 
- портална хипертония с кървящи в момента езофагеални варици, без ефект 

от консервативна хемостаза, ендоскопска склерозация/лигиране и налагане на 
сонда на Blaсkemore-Sengstaken. 

- всички огнищни лезии в областта на чернодробно-жлъчната система 
(суспектни или доказани с образни методи на диагностика и/или ендоскопско 
изследване както и хистологично), включително рецидив на злокачественото 
заболяване; 

- портална хипертония с кървяли в миналото езофагеални варици. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- възстановен чревен и билиарен пасаж; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет в последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания или обективно регистрирани от лекаря 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
 Клинична пътека 173 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЧЕРЕН ДРОБ ПРИ 
ЕХИНОКОКОВА БОЛЕСТ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 50.0, 50.21, 50.22, 50.29, 50.3, 50.99 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

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



хирургия“. 
 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
патологоанатомични и паразитологични изследвания.  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. За непосредствен прием: 
- септично състояние на базата на чернодробен абсцес и супурирала ехинококова 

киста; 
- чернодробно заболяване довеждащо да обтурационно-иктеричен синдром. 
- паразитарни (ехинококови) кисти на черния дроб. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- възстановен чревен и билиарен пасаж; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет в последните 24 часа. 
 

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 174 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ПАНКРЕАС И 
ДИСТАЛЕН ХОЛЕДОХ, С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 05.29, 51.62, 52.09, 52.22, 52.3, 52.4, 

52.51, 52.52, 52.53, 52.59, 52.6, 52.7, 52.95, 52.96, 52.99 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по хирургия III ниво съгласно медицински стандарт „Общи медицински 
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“;  
- по детска хирургия III ниво съгласно медицински стандарт „Общи медицински 
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“. 
- структури по хирургия от II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна 
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“, при остър панкреатит и в условия на спешност могат да изпълняват 
само оперативна дейност за  ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на 
панкреас или панкреасен поток с код 52.22 
 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

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

- патологично отслабване на тегло; 
- коремно-болков синдром; 
- горно-диспептичен синдром; 
- астено-адинамичен синдром; 
- анемия, без наличие на хематологично заболяване; 
- клинични/лабораторни признаци за обтурационно-иктеричен синдром, 

съчетан или не с фебрилитет и болка в епигастриума; 
- клинико-лабораторни данни за екзокринна/ендокринна панкреасна 

недостатъчност; 
- септичен синдром; 
- ендотоксичен шок; 
- усложнения след ЕРХПГ (ретроперитонеален флегмон, панкреатит, 

кървене от папилата на Фатер и др.); 
- усложнения след оперативни интервенции на ЕХЖП (обструкции на 

анастомози, обструкция на билиарни дренажи, неясни фебрилни 
състояния, болки в корема и др.).  

- всички огнищни лезии в областта на панкреаса и дисталния холедох 
(суспектни или доказани с образни методи на диагностика и/или 
ендоскопско изследване както и хистологично), включително рецидив на 
злокачественото заболяване; 

- палпираща се формация в корема; 
- обтурационно-иктеричен синдром. 

 



4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- възстановен чревен и билиарен пасаж; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет в последните 48 часа. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
Клинична пътека 175 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ПАНКРЕАС И 
ДИСТАЛЕН ХОЛЕДОХ, СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 44.39, 52.01 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“. 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
патологоанатомични изследвания.  
 

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

- патологично отслабване на тегло; 
- коремно-болков синдром; 
- горно-диспептичен синдром; 
- астено-адинамичен синдром; 
- анемия, без наличие на хематологично заболяване; 
- клинични/лабораторни признаци за обтурационно-иктеричен синдром, 

съчетан или не с фебрилитет и болка в епигастриума; 
- клинико-лабораторни данни за екзокринна/ендокринна панкреасна 

недостатъчност; 
- септичен синдром; 
- ендотоксичен шок; 
- усложнения след ЕРХПГ (ретроперитонеален флегмон, панкреатит, 

кървене от папилата на Фатер и др.); 
- усложнения след оперативни интервенции на ЕХЖП (обструкции на 

анастомози, обструкция на билиарни дренажи, неясни фебрилни 



състояния, болки в корема и др.).  
- доказана инструментално киста на панкреаса; 
- палпираща се формация в корема; 
- обтурационно-иктеричен синдром. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- възстановен чревен и билиарен пасаж; 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет в последните 24 часа. 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
НОВА Клинична пътека   „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ДАЛАКА“  
Клинична пътека 176 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ДАЛАКА ПРИ ЛИЦА 
НАД 18 ГОДИНИ “ и  
Клинична пътека 177 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ДАЛАКА ПРИ ЛИЦА 
ПОД 18 ГОДИНИ “ 
 

 
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:  
ЗА КП 176: 41.42, 41.43, 41.5, 41.93 
ЗА КП 177: 41.42, 41.43, 41.5, 41.93, 41.95 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
За лица над 18 години: 
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ 
или 
- структура по хирургия I ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ - само в условия на спешност. 
За лица под 18 години: 
- по детска хирургия минимум III ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“  
или 
- структура по хирургия от I и II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна 



хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“  - само в условия на спешност при травми за извършване на 
тотална или частична спленектомия с кодове 41.43, 41.5. 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
интензивно лечение и патологоанатомични изследвания.  
 

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

- коремна травма; 
- тъпа травма на корема; 
- отворена проникваща коремна травма; 
- гръдна травма; 
- комбинирана гръдно-коремна травма; 
- руптура на далака. 
- пациенти със заболявания, при които отстраняването на далака води до 

трайно излекуване или се предприема за нуждите на диагнозата и стадирането 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
-  първично заздравяване на оперативната рана; 
- гладък следоперативен период, липса на фебрилитет. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на установяване на онкологично заболяване пациента се 
насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия 
(съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична 
хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно 
онкологично обслужване. 
 

Клинична пътека 178 „ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДИАБЕТНО 
СТЪПАЛО, БЕЗ СЪДОВО-РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ “  

 
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 84.10, 84.11, 84.12, 84.13, 84.15, 

84.16, 84.17, 86.22, 86.4 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
За лица над 18 години: 
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ 
или 
- по ортопедия и трвматология минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Ортопедия и травматология“ 
За лица под 18 години: 
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“  



 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
интензивно лечение и патологоанатомични изследвания. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием 

- наличие на външно фистулно отверстие; 
- гнойна ексудация; 
- инфилтрат, разположен в дълбочина; 
- фетидна миризма на ексудата; 
- флуктуация; 
- флегмон в околните тъкани; 
- газ в меките тъкани; 
- некротични тъкани; 
- изразен гангренозен процес; 
- локализиран или некротизиращ целулит на ходилото и долен крайник; 
- остър гноен септичен остеоартрит на ставите на ходилото и долен 

крайник. 
- прес-улкус; 
- наличието на незарастнал малум перфорант педис;  
- наличието на хронични гнойни остеоартрити на костите на ходилото и 

долен крайник;  
- незарастнали оперативни рани (след периода на некоректна 

хоспитализация);  
- напреднала хронична артериална недостатъчност;  
- остеопатия – остеомиелитни изменения на костите на ходилото и долен 

крайник. 
 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 

- деформитети на ходилото в резултат на предишни оперативни 
интервенции;  

- наличието на екзостози след частични ампутации на костите на ходилото 
и долен крайник;  

- изразени калозитети;  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- зарастваща и стабилна оперативна рана; 
- липса на фебрилитет (аксиларна телесна температура до 37.5 градуса С) 

през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- дехоспитализация при стабилизирани стойности на кръвната захар на 

пациента; 
- при стабилни и свежи гранулации, позволяващи амбулаторното лечение 

на болния. 
 

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 179 „ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНО 



ЗАБОЛЯВАНЕ НА ГЪРДАТА: СТАДИИ Tis 1-4 N 0-2 M0-1 “ 
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 40.51, 85.12, 85.21, 85.22, 85.23, 

85.31, 85.32, 85.41, 85.42, 85.43, 85.44, 85.45, 85.46, 85.53, 85.54, 85.82, 85.85 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
За лица над 18 години: 
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ 
За лица под 18 години: 
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“  

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с: 

- възможност за извършване на интензивно лечение, патологоанатомични 
изследвания и изследвания на туморни маркери.  

- функционираща Клинична онкологична комисия или Клинична 
хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска 
онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  лечебно заведение 
или обединение, с възможности за комплексно онкологично обслужване. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. За непосредстван прием: 
- мамографски суспектен и/или доказан хистологично карцином на 

млечната жлеза; 
- болни с онкологично новообразувание на млечната жлеза в 0 – ІV стадий; 

(при всички тези стадии има индикации за радикална или палиативна хирургична 
намеса); 

- болни с онкологично новообразувание на млечната жлеза в ІІІ В стадий 
след проведена неоадювантна терапия. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- зараснала оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- при взети задължително Er R, Pr R и HER 2. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
Забележка: В случаите на установяване на онкологично заболяване пациента се 
насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия 
(съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична 
хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно 
онкологично обслужване. 



 
Клинична пътека 180 „ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ ГЪРДА С 
ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ И БИОПСИЯ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 85.0, 85.12, 85.20, 85.21, 85.22, 

85.23, 85.24, 85.31, 85.32, 85.34, 85.36, 85.41, 85.42 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
За лица над 18 години: 
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ 
За лица под 18 години: 
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“  

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с: 

- възможност за извършване на интензивно лечение, патологоанатомични 
изследвания и изследвания на туморни маркери.  

- функционираща Клинична онкологична комисия или Клинична 
хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска 
онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  лечебно заведение 
или обединение, с възможности за комплексно онкологично обслужване. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- Наличието на туморна формация в млечната жлеза е показание за 
оперативно отстраняване 

- Доброкачествени туморни образувания: 
- фиброаденом и неговите варианти;   
- ювенилен фиброаденом; 
- филоиден тумор (цистосаркома филоидес) – бенигнен вариант; 
- интрадуктален папилом; 
- аденом на млечна жлеза: тубуларен аденом; лактиращ аденом; апокринен 

аденом; плеоморфен аденом; аденом на мамилата; 
- аденомиоепителиом; 
- липом, хондром, мезенхимом, леомиом, неврофиброматоза, хемангиом. 

- Възпалителни заболявания: 
- мастит: остър пуерперален; остър непуерперален; хроничен субареоларен; 

грануломатозен мастит; 
- Галактоцеле; 
- Синдром на Мондор; 
- Гранулом тип „чуждо тяло”; 
- Специфични възпаления – туберкулоза, серкоидоза, сифилис, ехинокок, 

актиномикоза, хистоплазмоза. 
- Фиброкистична болест - отделни форми. 

- Кисти: макрокисти (по-големи от 3 мм) и микрокисти (по-малки от 3 мм); 
- Фиброза на млечна жлеза; 
- Аденоза: обикновена; склерозираща; 
- Радиални склерозиращи лезии; 



- Епителна хиперплазия: лекостепенна, средностепенна, атипична 
- Дуктална и лобуларна фиброкистична болест; 

- Аксесорна млечна жлеза. 
- Идиопатична гинекомастия (ювенилна и сенилна). 
- Травматични – хематом от травма, мастна некроза от травма. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- първично (вторично) зарастваща оперативна рана, неизискваща ежедневно 
третиране в болнични условия; 

- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
Забележка: В случаите на установяване на онкологично заболяване пациента се 
насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия 
(съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична 
хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно 
онкологично обслужване. 
 

Клинична пътека 181 „ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТЪР ПЕРИТОНИТ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 42.82, 43.42, 43.5, 43.6, 43.7, 43.89, 

44.29, 44.39, 44.41, 44.42, 45.34, 45.61, 45.62, 45.71, 45.73, 45.74, 45.75, 45.76, 
45.8, 45.91, 45.92, 45.93, 45.94, 46.01, 46.02, 46.03, 46.04, 46.11, 46.13, 46.21, 
46.22, 46.71, 46.73, 46.75, 47.09, 48.35, 50.61, 50.69, 51.21, 51.22, 51.42, 52.22, 
54.19, 54.25, 54.51, 54.59, 66.4 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
За лица над 18 години: 
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ 
или 
- структура по хирургия I ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ осъществява дейностите само в условията на спешност 
За лица под 18 години: 
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“  
- структура по хирургия I ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ осъществява дейностите само в условията на спешност 



Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
интензивно лечение микробиологични и патологоанатомични изследвания.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием 

- Данни за остър хирургичен корем. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- възстановен чревен пасаж; 
- добре зарастваща оперативна рана/травматична рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на сериозни субективни оплаквания или обективно регистрирани от 

лекаря отклонения. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на установяване на онкологично заболяване пациента се 
насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия 
(съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична 
хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно 
онкологично обслужване. 
Клинична пътека 182 „ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРААБДОМИНАЛНИ 
АБСЦЕСИ “  

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

 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 44.41, 44.42, 45.62, 45.79, 46.01, 

46.02, 46.03, 46.04, 46.11, 46.13, 46.21, 46.22, 46.93, 46.94, 47.2, 51.42, 52.22, 52.3, 
54.19, 54.25, 54.51, 54.59, 54.97 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
За лица над 18 години: 
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ 
или 
- структура по хирургия I ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ осъществява дейностите само в условията на спешност 
За лица под 18 години: 
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“  
- структура по хирургия I ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ осъществява дейностите само в условията на спешност 



Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
интензивно лечение микробиологични и патологоанатомични изследвания. 
 

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

- болки в корема; 
- физикални данни за интраабдоминален възпалителен процес; 
- биохимична констелация за възпалителен процес; 
- ехографски и/или КТ данни за интраабдоминален абсцес 

(периапендикуларен, междугънъчен, субхепатален, субфреничен, малкотазов, 
ретроперитонеален абсцес и др.) 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- възстановен чревен пасаж; 
- добре зарастваща оперативна рана/травматична рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на сериозни субективни оплаквания или обективно регистрирани от 

лекаря отклонения. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 
Забележка: В случаите на установяване на онкологично заболяване пациента се 
насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия 
(съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична 
хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно 
онкологично обслужване. 
 
Клинична пътека 183 „КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРИ КОРЕМНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ“  

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: K56.0, K56.4, K56.5, K56.6, K65.0, K85, 
K86.2, K86.3, K86.8, S36.00, S36.10, S36.20, S36.40, S36.50, S36.60, S36.70, 
S36.80 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 54.21, 88.01, 88.19, 88.74, 90.59, 

91.13 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 51.85, 51.86, 51.87, 51.88, 51.96, 

51.98, 52.01, 52.92, 52.93, 52.94, 52.97, 52.98, 96.07, 96.08, 96.41, 96.42, 96.43, 
96.6, 99.04, 99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.29 
�  
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

3.1. За всички заболявания  
За лица над 18 години: 
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ 
За лица под 18 години: 
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 



медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ 
както и  
3.2. Само за остър перитонит при лечение с перитонеална диализа (МКБ 
код  К65.0): 
За лица над 18 години: 
- структура по нефрология минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Нефрология“ 
или  
- клиника/отделение по хемодиализа минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Диализно лечение“ 
За лица под 18 години: 
- структура по детски болести минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Педиатрия“ 
или 
- структура по детска нефрология минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия“ 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
интензивно лечение, ендоскопска диагностика, микробиологични и 
патологоанатомични изследвания. 
 

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

- всички форми на остър панкреатит при лица до 18 години; 
- остър панкреатит - некротична форма; 
- киста на задстомашната жлеза (с усложнения) и други болести на 

задстомашната жлеза, посочени в код К86.8; 
- паралитичен илеус; 
- чревна непроходимост; 
- травми на далак, черен дроб, панкреас, тънко и/или дебело черво – за 

консервативно лечение; 
- остър перитонит при лечение с перитониална диализа. 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- сигурни клинични и/или инструментални признаци за стихване на 
възпалителния процес; 

- липса на коремна болка; 
- нормален чревен пасаж; 
- липса на фебрилитет в последните 48 часа; 
- липса на сериозни субективни оплаквания или обективно регистрирани от 
лекаря отклонения. 

 
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.  

Забележка: В случаите на установяване на онкологично заболяване пациента се 
насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия 
(съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична 
хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно 



онкологично обслужване. 
 

Клинична пътека 184.2 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 
ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩИ ИНФЕКЦИИ НА МЕКИТЕ И КОСТНИ ТЪКАНИ “  

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

 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 83.14, 83.19, 84.00, 84.05, 84.06, 

84.07, 84.08, 84.09, 84.13, 84.14, 84.15, 84.16, 84.17, 84.18, 84.19 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
За лица над 18 години: 
- по хирургия III ниво съгласно медицински стандарт „Общи медицински 
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“ 
или 
- по ортопедия и трвматология III ниво съгласно медицински стандарт 
„Ортопедия и травматология“ 
За лица под 18 години: 
- по детска хирургия III ниво съгласно медицински стандарт „Общи медицински 
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“  

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
интензивно лечение, микробиологични и патологоанатомични изследвания. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием: 

- некротичен фасциит; 
- гангрена на Фурние; 
- флегмон, засягащ повече от две анатомични зони; 
- некротизиращи мекотъканни и костни инфекции; 
- газ гангрена или газообразуващи инфекции 
- постоперативни некротични инфекции, засягащи повече от две 

анатомични зони; 
- хирургичен сепсис от костен или ставен произход; 
- влажна диабетна гангрена с прогресивен ход, застрашаваща живота на 

болния  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- липса на значими субективни оплаквания;  
- изчезване на симптомите на интоксикацията;  
- липса на активен хирургически проблем; 
- коригирани стойности на кръвната захар на диабетика; 
- поява на свежи гранулации, позволяващи лечение на болния извън 

специализирано лечебно заведение за активно лечение; 
- липса на системен инфламаторен отговор;  
- стабилна имобилизация на засегнатият крайник, при необходимост;  
- размер на тъканните дефекти, позволяващи лечение извън  лечебни заведения 

за активно лечение; 
- рана без некротични тъкани, които да изискват спешно оперативно 

отстраняване  
 

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



- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на установяване на онкологично заболяване пациента се 
насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия 
(съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична 
хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно 
онкологично обслужване. 
 

Клинична пътека 185 „ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА КОЖА И ЛИГАВИЦИ - 
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ И ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С 
МИНИМАЛЕН БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ 1 ДЕН “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 40.51, 40.52, 40.53, 40.54, 40.59, 86.4 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ 
или 
- по кожни и венерически болести минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Кожни и венерически болести“, изпълняващо оперативна 
дейност в съответствие с изискванията на медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ 
или 
- по детска хирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна 
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“  

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
интензивно лечение, микробиологични и патологоанатомични изследвания. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием: 

- пациенти, подлежащи на хирургично лечение, класифицирани пo TNM 
системата, като Т1-2, N0, M0, без наличие на регионални или отдалечени 
метастази, лекувани или не преди това с лъчелечение /химиотерапия или 
подлежащи на такова следоперативно; 

- пациенти с напреднали туморни процеси (Т3 N0 M0, T4 N0 M0) и/или при 
наличие на метастази - клиничната пътека се изпълнява в онкохирургична 
клиника/отделение в специализираната онкологична мрежа. 

- Лица под 18 год. възраст с доброкачествени новообразувания - хемангиом, 
лимфангиом, атером, фибром, липом, хигром с размер на 
новообразуванието не по-малък от 4 см. 

3.2. Индикации, при които се допуска планов прием:: 
- Лица над 18 год. възраст с доброкачествени новообразувания: хемангиом, 

лимфангиом, атером, фибром, липом, хигром с размер на 
новообразуванието не по-малък от 4 см. 



 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- първично (вторично) зарастваща оперативна рана, неизискваща ежедневно 
третиране в болнични условия;  

- липса на фебрилитет през последните 24 часа;  
- липса на значими субективни оплаквания. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на установяване на онкологично заболяване пациента се 
насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия 
(съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична 
хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно 
онкологично обслужване. 
 

Клинична пътека 186 „РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ГЪРДАТА ПО 
МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАНИЯ СЛЕД ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ И 
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ, ВРОДЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ 
ТРАВМИ И ИЗГАРЯНИЯ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 85.31, 85.32, 85.33, 85.34, 85.35, 

85.53, 85.54, 85.6, 85.7, 85.82, 85.83, 85.84, 85.85, 85.86, 85.87, 85.93, 85.94 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

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

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
интензивно лечение, микробиологични и патологоанатомични изследвания. 
 
 

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

- вродени малформации – липсата на зърно; липсата на гърда; тежка 
асиметрия на двете млечни жлези с или без липсата на мускул пекторалис 
майор; с или без деформация на гръдната стена; тубуларна гърда; 

- състояние след туморектомия, квадрантектомия; 
- състояние след модифицирана, или радикална или skin – sparing 

мастектомия; 
- деформация на ареоло-мамиларния комплекс или на млечните жлези след 

травми, изгаряния или предшествуващи оперативни интервенции на 
гръдната стена извършвани в детска възраст; 

- мекотъканни дефекти на гръдната стена след лъчетерапия; 
- симетризация на гърдите след реконструкция; 



- цикатрикси, предизвикващи деформации следствие на прекарани травми, 
изгаряния и оперативни намеси в миналото. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- болните с доброкачествени тумори могат да се изпишат след отзвучаване на 
болките и липса на данни за хематом в оперативната рана до 24-ия час; 

- болните с вродените малформации се изписват след отзвучаване на острите 
болки, липсата на данни за хематом или съмнения за жизнеността на ламбата; 

- болните с отложени или едномоментни реконструкции се изписват при данни 
за преживяло ламбо, снети редон дренажи. 

 
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 187 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЩИТОВИДНА И 
ПАРАЩИТОВИДНИ ЖЛЕЗИ,С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И 
СЛОЖНОСТ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 06.4, 06.51, 06.52, 06.81, 40.40, 

40.41, 40.42 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

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

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с: 

- възможност за извършване на интензивно лечение и патологоанатомични 
изследвания.  

- функционираща Клинична онкологична комисия или Клинична 
хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска 
онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  лечебно заведение 
или обединение, с възможности за комплексно онкологично обслужване. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. За непосредствен прием: 
- остро настъпила хеморагия от щитовидната жлеза; 
- напреднали тумори на щитовидната жлеза с метастази; компресия в 

шийната област. 
- тумор на щитовидната жлеза с или без метастази; 
- тумор на паращитовидната жлеза с или без метастази; 
- тумори в стадии  рT1-4 N0– 1 M0 по TNM класификация; 

3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 



• хиперплазия или друго заболяване на щитовидната жлеза, 
съпроводено със: 
- диспнея - цианоза, стридор, изпотяване, безпокойство, стягане в 

гръдната област; 
- дисфагия - затруднения при преглъщане (в началото към твърди храни, 

а по- късно към течности); 
- болки в областта на ларинкса, усещане за “чуждо тяло”. 

• хипертиреоидизъм с невровегетативна симптоматика - сърцебиене, 
тремор на крайниците, лесна уморяемост, неповлиян от прилаганото 
консервативно лечение; 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет в последните 24 часа; 
- липса на сериозни субективни оплаквания или обективно регистрирани от 

лекаря отклонения. 
- гладък следоперативен период и постигане на хирургичен туморен контрол; 
- при напреднали тумори и противопоказания за оперативно лечение болните се 

насочват към диспансера за палиативна и симптоматична 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.  

Забележка: В случаите на установяване на онкологично заболяване пациента се 
насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия 
(съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична 
хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно 
онкологично обслужване. 



 

Клинична пътека 188 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЩИТОВИДНА И 
ПАРАЩИТОВИДНИ ЖЛЕЗИ, СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ “  

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

 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 06.12, 06.13, 06.2, 06.31, 06.39, 06.7, 

06.89 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

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

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с: 

- възможност за извършване на интензивно лечение и патологоанатомични 
изследвания.  

- функционираща Клинична онкологична комисия или Клинична 
хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска 
онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  лечебно заведение 
или обединение, с възможности за комплексно онкологично обслужване. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. За непосредствен прием: 
- остро настъпила хеморагия от щитовидната жлеза; 
- напреднали тумори на щитовидната жлеза с метастази; компресия в 

шийната област. 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 

- хиперплазия или друго заболяване на щитовидната жлеза, 
съпроводено със: 
- диспнея - цианоза, стридор, изпотяване, безпокойство, стягане в 

гръдната област; 
- дисфагия - затруднения при преглъщане (в началото към твърди 

храни, а по-късно към течности); 
- болки в областта на ларинкса, усещане за “чуждо тяло”. 

• хипертиреоидизъм с невровегетативна симптоматика - сърцебиене, 
тремор на крайниците, лесна уморяемост, неповлиян от прилаганото 
консервативно лечение; 

• заболявания на паращитовидните жлези 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет в последните 48 часа; 
- липса на сериозни субективни оплаквания или обективно регистрирани от 

лекаря отклонения. 
 

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



- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на установяване на онкологично заболяване пациента се 
насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия 
(съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична 
хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно 
онкологично обслужване 
Клинична пътека 189 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НАДБЪБРЕЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ “  

 
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 07.01, 07.02, 07.12, 07.21, 07.22, 

07.29, 07.3, 07.41, 07.42, 07.43, 07.44, 07.45 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

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

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с: 

- възможност за извършване на интензивно лечение и патологоанатомични 
изследвания.  

- функционираща Клинична онкологична комисия или Клинична 
хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска 
онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  лечебно заведение 
или обединение, с възможности за комплексно онкологично обслужване. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. За непосредствен прием: 
- остро настъпила хеморагия в надбъбречната жлеза; 
- руптура на киста; 
- напреднали тумори на надбъбречната жлеза с метастази; компресия върху 

v. cava inf. и други коремни органи. 
- тумор на надбъбречната жлеза със или без метастази; 
- доброкачествени тумори, нодулерна и дифузна хиперплазия на 

надбъбречната жлеза. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- гладък следоперативен период  
- добре зарастваща оперативна рана без супурация; 
- липса на фебрилитет в последните 48 часа; 
- липса на сериозни субективни оплаквания или обективно регистрирани от 

лекаря отклонения; 
- постигане на хирургичен туморен контрол (при злокачествени тумори); 
 

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



- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на установяване на онкологично заболяване пациента се 
насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия 
(съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична 
хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно 
онкологично обслужване. 
Клинична пътека 197 „КОНСТРУИРАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ДОСТЪП ЗА 
ХРОНИОХЕМОДИАЛИЗА И ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПОРТ-А-КАТ ЗА 
ХИМИОТЕРАПИЯ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 38.95, 39.27, 39.42, 39.43, 86.07 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по съдова хирургия минимум I ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“;  
- по хирургия минимум I ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“; 
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“; 
- структура по  нефрология минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Нефрология“, изпълняваща дейности от II ниво на 
компетентност по медицински стандарт „Диализно лечение“  - с изключение на 
код *86.07; 
- по хемодиализа минимум II ниво на компетентност по медицински стандарт 
„Диализно лечение“ - с изключение на код *86.07; 
 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение; ангиографска апаратура или КАТ или МРТ; както и с възможност за 
извършване на патологоанатомични изследвания.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием: 
- кървене от областта на съдов достъп; 
- имплантиране на порт-а-кат за химиотерапия 
- създаване на първичен съдов достъп; 
- създаване на вторичен съдов достъп; 
- ликвидиране на съдов достъп; 
- аневризма на съдов достъп; 
- тромбоза на съдов достъп; 
- супурация на съдов достъп; 
- създаване на постоянен достъп за перитонеална диализа; 
- имплантиране на порт-а-кат за химиотерапия. 



 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- задължителна ултразвукова диагностика за работеща фистула, или други 
методи, доказани в практиката, по преценка на оператора. 

- функциониращ перитонеален катетър (при постоянен достъп за 
перитонеална диализа) 

 
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 198 „ТЕЖКА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНА ТРАВМА - 
ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 38.95, 39.27, 39.42, 39.43, 86.07 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 01.09, 01.23, 01.24, 01.25, 01.31, 

01.32, 01.39, 01.51, 01.52, 01.53, 01.59, 01.6, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 
02.06, 02.07, 02.11, 02.12, 02.13, 02.2, 02.31, 02.32, 02.33, 02.34, 02.35, 02.39, 
02.41, 02.42, 02.43, 02.91, 02.92, 02.93, 38.11, 38.12, 38.31, 38.32, 38.41 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по неврохирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Неврохирургия“;  
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“; 
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“; 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение; КАТ или МРТ, както и с възможност за извършване на патологоанатомични 
изследвания.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием: 
- голяма, замърсена, тип “скалп”, свързана с масивна кръвозагуба рана на 

главата; 
- вдадени счупвания на черепа; 
- интракраниални травматични обемни процеси - остри, подостри и хронични; 
- огнестрелни наранявания на главата; 
- декомпресивна краниотомия при интракраниална хипертенсия; 
- травматична компресия на черепно- мозъчни нерви;  
- посттравматична ликворна фистула; 
- посттравматични съдови аномалии - травматични тромбози, аневризми и 

артерио- венозни фистули; 
- посттравматична ликворна фистула; 
- посттравматична хидроцефалия; 



- посттравматични възпалителни процеси-емпием, абсцес и други; 
- посттравматични адхезивни процеси-арахноидит и други; 
- посттравматични съдови аномалии-травматични тромбози, аневризми и 

артерио-венозни фистули; 
- посттравматични епилептогенни лезии; 
- посттравматично менингоцеле; 
- посттравматичен дефект на черепа. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- зараснала оперативна рана; 
- стабилизирано соматично и неврологично 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.  

 
Клинична пътека 199 „ТЕЖКА ЧЕРЕПНО - МОЗЪЧНА ТРАВМА - 
КОНСЕРВАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ “  

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: G97.8, P10.0, P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, 
P10.8, S02.00, S02.01, S02.10, S02.11, S02.70, S02.71, S04.0, S04.1, S04.2, S04.3, 
S04.4, S04.5, S04.6, S04.7, S04.8, S06.20, S06.21, S06.40, S06.41, S06.50, S06.51, 
S06.60, S06.61, S06.80, S06.81, S15.0, S15.1, S15.2, S15.3, S15.7, S15.8 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 01.01, 01.18, 01.19, 87.01, 87.02, 

87.03, 87.04, 87.17, 88.41, 88.71, 88.91 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.1, 96.70, 99.10, 99.18, 99.29 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по неврохирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Неврохирургия“;  
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“; 
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“; 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение; КАТ или МРТ, както и с възможност за извършване на микробиологични 
изследвания.  
 

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

- пациенти с документирана от момента на травмата, наблюдавана от медицинско 
лице или съобщена от безпристрастен свидетел, загуба на съзнание (GCS ≤ 8), 
продължила над 6 часа, при проведени адекватни реанимационни мероприятия, 
при които е установено: 

- документирана загуба на съзнание от момента на травмата, при проведени 
адекватни реанимационни мероприятия, наблюдавана от медицинско лице;    



- нарастващ хематом на клепачите на очите (без данни за локална травма), 
субконюнктивален кръвоизлив; 

- натичане на кръв (без данни за локална травма) или ликвор от носа и ушите; 
- травма на главата и повръщане, неповлияващо се от медикаменти и неводещо до 

облекчаване на състоянието; 
- епилептиформени припадъци; 
- огнищна неврологична симптоматика; 
- рентгенологични данни за счупване на черепа, чужди тела в него, въздух; 
- съдови процеси (флебит, тромбоза, същинска/лъжлива аневризма и др.). 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- стабилизирано соматично и неврологично състояние. 
 

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 200 „КРАНИОТОМИИ, НЕИНДИЦИРАНИ ОТ ТРАВМА, ЧРЕЗ 
СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИИ (НЕВРОНАВИГАЦИЯ, 
НЕВРОЕНДОСКОПИЯ И ИНТРАОПЕРАТИВЕН УЛТРАЗВУК)“  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 

01.31, 01.32, 01.39, 01.41, 01.42, 01.51, 01.52, 01.53, 01.59, 01.6, 02.01, 02.03, 
02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 02.11, 02.12, 02.32, 02.34, 02.39, 02.41, 02.42, 02.91, 
02.92, 02.93, 02.96, 02.99, 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.07, 04.12, 04.2, 04.3, 
04.41, 04.42, 04.5, 04.6, 04.91, 04.93, 04.99, 05.0, 05.21, 05.25, 07.51, 07.52, 07.53, 
07.54, 07.59, 07.61, 07.62, 07.63, 07.64, 07.65, 07.68, 07.69, 07.71, 07.72, 07.79, 
09.20, 09.21, 16.01, 16.02, 16.09, 16.39, 16.49, 16.51, 16.52, 16.59, 16.92, 16.93, 
16.98, 38.11, 38.12, 38.31, 38.32, 38.41, 39.28, 39.31, 39.32, 39.49, 39.50, 39.51, 
39.52, 39.53, 39.56, 39.57, 39.58, 39.72, 39.79, 39.8, 39.90, 92.30, 92.31, 92.32, 
92.33, 92.39 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по неврохирургия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Неврохирургия“;  

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение; с възможности за извършване на ликворно изследване, КГА, хемостазеология, 
туморни маркери, хормони; С-рамо за периоперативен образен контрол, ангиографски 
апарат; апаратура за невроендоскопски операции и апаратура за Доплерова 
сонография на кръвоносни съдове; апаратура за ЕЕГ, ЕМГ и за изследване на 
евокирани потенциали; КАТ или МРТ, както и с възможност за извършване на 
микробиологични, имунологични, вирусологични и патологоанатомични изследвания. 
 

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

- мозъчно-съдова болест; 
- краниоцеребрални тумори; 
- възпалителни и паразитни заболявания; 
- малформации на ЦНС; 



- епилепсия; 
- болеви синдроми;  
- хиперкинези. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- спокойна оперативна рана; 
- стабилизирано соматично и неврологично 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.  

Забележка: В случаите на установено онкологично заболяване пациента се насочва 
към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
 
Клинична пътека 201 „КРАНИОТОМИИ, НЕИНДИЦИРАНИ ОТ ТРАВМА, ПО 
КЛАСИЧЕСКИ НАЧИН “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 

01.31, 01.32, 01.39, 01.41, 01.42, 01.51, 01.52, 01.53, 01.59, 01.6, 02.01, 02.03, 
02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 02.11, 02.12, 02.32, 02.34, 02.39, 02.41, 02.42, 02.43, 
02.91, 02.92, 02.93, 02.96, 02.99, 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.07, 04.12, 
04.2, 04.3, 04.41, 04.42, 04.5, 04.6, 04.91, 04.93, 04.99, 05.0, 05.21, 05.25, 07.51, 
07.52, 07.53, 07.54, 07.59, 07.61, 07.62, 07.63, 07.64, 07.65, 07.68, 07.69, 07.71, 
07.72, 07.79, 16.01, 16.02, 16.09, 16.51, 16.52, 16.59, 16.92, 16.93, 38.11, 38.12, 
38.31, 38.32, 38.41, 39.28, 39.31, 39.32, 39.49, 39.50, 39.51, 39.52, 39.53, 39.56, 
39.57, 39.58, 39.8 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по неврохирургия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Неврохирургия“;  

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение; КАТ или МРТ, както и с възможност за извършване на микробиологични и 
патологоанатомични изследвания. 
 

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

- мозъчно-съдова болест; 
- краниоцеребрални тумори; 
- възпалителни и паразитни заболявания; 
- малформации на ЦНС; 
- епилепсия; 
- болеви синдроми;  
- хиперкинези. 
- мозъчно-съдова болест; 
- краниоцеребрални тумори; 
- възпалителни и паразитни заболявания; 



- малформации на ЦНС; 
- епилепсия; 
- болеви синдроми;  
- хиперкинези. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- спокойна оперативна рана; 
- стабилизирано соматично и неврологично 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.  

Забележка: В случаите на установено онкологично заболяване пациента се насочва 
към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване.



 
Клинична пътека 202 „КОНСЕРВАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛЕКИ И СРЕДНО 
ТЕЖКИ ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИ ТРАВМИ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: P10.0, P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, 
S02.00, S02.01, S02.10, S02.11, S02.70, S02.71, S04.0, S04.1, S04.2, S04.3, S04.4, 
S04.5, S04.6, S04.7, S04.8, S06.00, S06.01, S06.20, S06.21, S06.60, S06.61, S06.80, 
S06.81, S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.0, S13.1, S13.2, S13.3, S13.4, S13.6, 
S14.0, S14.1, S14.2, S22.00, S22.10, S23.0, S23.1, S23.2, S23.3, S24.0, S24.1, S24.2, 
S32.00, S32.70, S33.0, S33.1, S34.0, S34.1, S34.2 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 01.01, 01.19, 87.01, 87.02, 87.03, 

87.04, 87.17, 87.22, 87.23, 87.24, 88.41, 88.71, 88.91, 89.52, 90.59 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.1, 79.09, 96.04, 96.07, 96.70, 

99.10, 99.18, 99.29 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по неврохирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Неврохирургия“;  
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“; 
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“; 
- по ортопедия и травматология минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Ортопедия и травматология“ – само за диагнози с код: S12.00, S12.10, S12.20, 
S12.70, S13.4, S13.6, S22.00, S22.10, S23.3, S32.00 и S32.70; 
- по нервни болести минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Нервни 
болести“; 
- по детска неврология минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Нервни 
болести“; 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение; КАТ или МРТ, както и с възможност за извършване на микробиологични 
изследвания.  
 

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

- Лека степен на черепно-мозъчна травма (стойности 13 – 15 по 
GLASGOW). 

- Среднотежка черепно-мозъчна травма (стойности от 9 до 12 
включително по GLASGOW). 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- стабилизирано соматично и неврологично състояние. 

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 203 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТРАВМА НА ГЛАВАТА “  

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

 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 01.09, 01.23, 01.24, 01.31, 01.39, 

01.51, 01.6, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 02.12, 86.51 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по неврохирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Неврохирургия“;  
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“; 
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“; 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение; КАТ или МРТ, както и с възможност за извършване на микробиологични 
изследвания.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием: 
- хемостаза на външно кървене; 
- голяма, замърсена, тип “скалп”, свързана с масивна кръвозагуба рана на 

главата; 
- посттравматични промени по главата при новородено; 
- вдадени счупвания на черепа; 
- интракраниални травматични обемни процеси - остри, подостри и хронични; 
- огнестрелни наранявания на главата; 
- травматична компресия на черепно- мозъчни нерви;  
- посттравматична ликворна фистула; 
- посттравматични съдови аномалии - травматични тромбози, аневризми и 

артерио- венозни фистули; 
- посттравматична хидроцефалия;  
- посттравматични възпалителни процеси-емпием, абсцес и други;  
- посттравматична ликворна фистула; 
- посттравматична хидроцефалия; 
- посттравматични адхезивни процеси-арахноидит и други; 
- посттравматични епилептогенни лезии; 
- посттравматично менингоцеле; 
- посттравматични промени по главата при новородено; 
- посттравматичен дефект на черепа. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- спокойна оперативна рана; 
- стабилизирано соматично и неврологично 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.  

 
 
Клинична пътека 204 „ПЕРИФЕРНИ И ЧЕРЕПНОМОЗЪЧНИ НЕРВИ 
(ЕКСТРАКРАНИАЛНА ЧАСТ) – ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “  

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

 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: KODOWE 03.1, 04.02, 04.03, 04.05, 

04.07, 04.2, 04.3, 04.41, 04.42, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6, 04.71, 04.72, 04.73, 
04.74, 04.75, 04.76, 04.91, 04.92, 04.93, 05.21, 05.22, 05.23, 05.24, 05.25, 05.29, 
83.13 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- по неврохирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Неврохирургия“;  
- по ортопедия и травматология минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Ортопедия и травматология“; 
- по пластично-възстановителна и естетична хирургия минимум II ниво съгласно 
медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия"; 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение; КАТ или МРТ, както и с възможност за извършване на микробиологични 
изследвания.  
 

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

- данни за травма на периферен нерв, плексус, черепномозъчен нерв, и 
коренче с моторен и/или сетивен неврологичен дефицит; 

- данни за травма на периферен нерв, плексус, черепномозъчен нерв, и 
коренче с възбудна неврологична симптоматика; 

- компресивен синдром на периферен нерв;  
- наличие на новообразувание произхождащо от периферен нерв. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- зараснала оперативна рана; 
- стабилизирано соматично и неврологично състояние, съответстващо на 

терапевтичните възможности за съответната нозологична единица. 
 

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 205 „ГРЪБНАЧНИ И ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНИ 
ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 02.94, 03.01, 03.09, 03.29, 03.51, 

03.52, 03.53, 03.71, 03.93, 77.99, 78.69, 79.29, 79.39, 80.51, 81.01, 81.02, 81.03, 



81.04, 81.05, 81.06, 81.07, 81.08, 81.31, 81.32, 81.33, 81.34, 81.35, 81.36, 81.37, 
81.38, 81.61, 81.62, 81.63, 81.64 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- по неврохирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Неврохирургия“;  
- по ортопедия и травматология минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Ортопедия и травматология“; 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение; КАТ или МРТ, както и с възможност за извършване на патологоанатомични 
и микробиологични изследвания.  
 

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

- поява или прогресия на неврологичен дефицит, включващ отпадна моторна 
симптоматика, тазово-резервоарни смущения. 

- спинална нестабилност; 
- протрахиран или консервативно резистентен болеви синдром, неповлияващ се от 

прилаганата до момента терапия, удостоверено с приложена в ИЗ съответна 
медицинска документация;  

- тежки изкривявания на гръбначния стълб. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- зарастнала оперативна рана; 
- стабилизирано соматично и неврологично 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.  

 

 

Клинична пътека 212 „ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА БЯЛ ДРОБ, 
МЕДИАСТИНУМ, ПЛЕВРА И ГРЪДНА СТЕНА “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.73, 31.75, 31.79, 32.1, 
32.29, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 33.34, 33.42, 33.48, 34.02, 34.03, 34.26, 34.3, 34.4, 
34.51, 34.6, 34.73, 34.79, 34.92, 37.12, 40.21, 40.23, 77.61 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по гръдна хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Гръдна 
хирургия“;  
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“  

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение, както и с възможност за извършване бронхоскопия и езофагоскопия, КАТ или 
МРТ, микробиологични и патологоанатомични, цитологични, патохистологични и 



експресни хистологични изследвания. 
 

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

- данни за компресия на горна празна вена; 
- дихателни смущения; 
- неврологична симптоматика; 
- хеморагия от трахео-бронхиалното дърво; 
- хеморагия в плеврална кухина/медиастинум; 
- напрегнат пневмоторакс/хемопневмоторакс; 
- масивен плеврален излив с дихателна недостатъчност 
- за морфологична верификация и стадиране (медиастиноскопия, VATS, 

предна медиастинотомия, торакотомия) при първични и метастатични 
тумори на гръдната стена, плеврата, медиастинума и белия дроб; 

- за оперативно отстраняване (резекция на гръдна стена, екстирпация на 
плеврална/медиастинална/белодробна формация, белодробна резекция) при 
първични и метастатични тумори на гръдната стена, плеврата, 
медиастинума и белия дроб. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- зараснала оперативна рана или такава, която може да бъде третирана в 
амбулаторни условия; 

- добро или задоволително общо състояние; 
- рентгенологично разгънат бял дроб от оперираната страна при лобектомия или 

билобектомия; 
- липса на клинични, рентгенови и инструментални данни за инсуфициенция на 

бронхиалния чукан или инфектиране на плевралната кухина при пулмонектомия. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на установено онкологично заболяване пациента се насочва 
към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 



 

Клинична пътека 213 „РАЗШИРЕНИ (ГОЛЕМИ) ОПЕРАЦИИ С ПЪЛНО ИЛИ 
ЧАСТИЧНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИНТРАТОРАКАЛЕН 
ОРГАН, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕДИАСТИНАЛЕН ТУМОР ИЛИ ГРЪДНА СТЕНА. 
ЕДНОЕТАПНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ ЗАСЯГАЩИ 
ДВАТА БЕЛИ ДРОБА ПРИ БОЛЕСТИ СЪС СЪЧЕТАНА БЕЛОДРОБНА И 
ДРУГА ЛОКАЛИЗАЦИЯ“  
 

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

� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 06.51, 06.52, 07.82, 31.71, 31.73, 
31.75, 31.79, 31.92, 31.93, 31.99, 32.1, 32.29, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.9, 33.34, 33.42, 
33.48, 34.03, 34.3, 34.51, 34.6, 34.73, 34.79, 37.31, 40.64, 42.84, 42.87, 44.65, 53.80, 
53.81, 53.82, 77.61 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- по гръдна хирургия III ниво съгласно медицински стандарт „Гръдна хирургия“;  
- по детска хирургия III ниво съгласно медицински стандарт „Общи медицински 
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“  

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение, както и с възможност за извършване, КАТ или МРТ, микробиологични и 
патологоанатомични изследвания. Лечебното заведение трябва да разполага с 
функционираща Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия 
(съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична 
хематология“) или договор с  лечебно заведение или обединение, с възможности за 
комплексно онкологично обслужване. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием 
- пациенти със спешни състояния - хеморагия от трахео-бронхиалното дърво; 

напрегнат пневмоторакс; масивен плеврален излив/емпием с дихателна 
недостатъчност; хеморагия в плеврална кухина/медиастинум; 

- медиастинити - остри и хронични, налагащи комбинирани оперативни 
достъпи; 

- усложнена белодробна ехинококоза (прясна перфорация в трахео-
бронхиалното дърво - или плевралната кухина) и гигантска ехинококова 
киста пред перфорация; 

- инкарцерация на абдоминални органи при травматична лезия на 
диафрагмата. 

- пациенти с хистологично или цитологично доказан първичен или 
метастатичен интраторакален тумор (гръдна стена, плевра, медиастинум и 
бял дроб, включително трахея и главни бронхи) с хирургични показания за 
радикална или палиативна оперативна интервенция според съответната 
клинична класификация.  

- пациенти с хистологично или цитологично доказан първичен или 
метастатичен интраторакален тумор с двустранна локализация (гръдна стена, 
плевра, медиастинум и бял дроб, включително трахея и главни бронхи) и 
хирургични показания за едноетапна двустранна радикална или палиативна 
оперативна интервенция според съответната клинична класификация. 

- пациенти с двустранна белодробната туберкулоза, която изисква хирургично 
лечение; 

- белодробна ехинококоза с двустранна локализация и/или абдоминална 
локализация; 



- вродени заболявания на белия дроб с двустранна локализация; 
- гнойни заболявания на белия дроб с двустранна локализация; 
- болести на дуктус торацикус с двустранна локализация; 
- пневмоторакс с двустранна локализация; 
- емфизем на белия дроб показан за обем-редуцираща операция с двустранна 

локализация; 
- плеврален излив/плеврален емпием с двустранна локализация; 
- двустранна гръдна травма (пневмоторакс, хемоторакс, хемопневмоторакс, 

коагулирал интраплеврален хематом, интрапулмонален хематом и др.); 
- гръдни травми (пневмоторакс, хемоторакс, хемопневмоторакс, коагулирал 

интраплеврален хематом, интрапулмонален хематом и др.); 
- за оперативно отстраняване (резекция на гръдна стена, екстирпация на 

плеврална/медиастинална/белодробна формация, белодробна резекция) при 
първични и метастатични тумори на гръдната стена, плеврата, медиастинума 
и белия дроб. 

3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- дифузна белодробна фиброза с двустранна локализация; 
- други белодробни болести с двустранна локализация; 
- болни със заболявания на хранопровода, при което се налага премахване на 

органа и пластичното му възстановяване с комбиниран гръден и коремен достъп; 
- болни с диафрагмална херния и други заболявания на диафрагмата, изискващи 

пластично възстановяване на диафрагма с комбиниран гръден и коремен достъп; 
- болести на трахеята и главните бронхи (вродени и придобити); 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- зарастнала оперативна рана или такава, която може да бъде третирана в 
амбулаторни условия; 

- добро или задоволително общо състояние; 
- рентгенологично разгънат бял дроб от оперираната страна при лобектомия или 

билобектомия; 
- липса на клинични, рентгенови и инструментални данни за инсуфициенция на 

бронхиалния чукан или инфектиране на плевралната кухина при пулмонектомия. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на установено онкологично заболяване пациента се насочва 
към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 



 

Клинична пътека 214.1 „ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА БЯЛ 
ДРОБ, МЕДИАСТИНУМ, ПЛЕВРА И ГРЪДНА СТЕНА, БЕЗ ОНКОЛОГИЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ “  

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

 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 06.51, 06.52, 07.82, 31.71, 31.73, 

31.75, 31.79, 32.1, 32.29, 32.3, 32.4, 32.5, 32.9, 33.34, 33.41, 33.42, 34.02, 34.1, 34.3, 
34.51, 34.6, 34.73, 34.74, 34.89, 34.92, 37.12, 37.31, 40.21, 40.23, 40.64, 77.61 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по гръдна хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Гръдна 
хирургия“;  
- по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“  
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“  

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение, както и с възможност за извършване бронхоскопия и езофагоскопия, КАТ или 
МРТ, микробиологични и патологоанатомични, цитологични, патохистологични и 
експресни хистологични изследвания. 
 

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

- хеморагия от трахео-бронхиалнито дърво; 
- напрегнат пиопневмоторакс; 
- масивен плеврален излив/емпием с дихателна недостатъчност; 
- остър медиастинит; 
- усложнена белодробна ехинококоза (прясна перфорация в 

трахеобронхиалното дърво или плевралната кухина на супурирала киста) и 
гигантска ехинококова киста пред перфорация;  

- инкарцерация на абдоминални органи при травматична лезия на 
диафрагмата;  

- Пневмоторакс:  
- Остър емпием – в клиника/отделение по гръдна хирургия с възможност за 

ранен VATS дебридман. 
- гръдни травми с овладян травматичен шок и/или усложнения 

(пневмоторакс, хемоторакс, хемопневмоторакс, коагулирал 
интраплеврален хематом, интрапулмонален хематом, емпием и др.); 

- болести на плеврата (плеврален емпием); 
- гнойни заболявания на белия дроб (абсцес, бронхиектазии, пневмосклероза 

и др.); 
- белодробна туберкулоза (нодуларна, кавернозна, плеврит и др.); 
- белодробни паразитози (усложнена ехинококоза и др.); 
- болести на диафрагмата (ехинококоза, релаксация, травматични лезии и 

др.) 
 



 
3.2. Индикации, при които се допуска планиране на приема:  

- вродени аномалии на белия дроб (кистозен бял дроб и др.); 
- болести на дуктус торацикус (супурирал хилоторакс); 
- болести на тимуса (хиперплазия на тимуса и др.); 
- белодробен емфизем показан за обем – редуцираща операция; 
- болести на трахеята и главните бронхи (вродени и придобити); 
- вродени аномалии на бял д роб (кистозен бял дроб, аномалии на съдове и 

др.); 
- болести на гръдната стена (пектус каринатус, пектур екскаватум, 

деформация); 
- дифузна белодробна фиброза; 
- болести на дуктус торацикус; 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- добре зараснала оперативна рана; 
- добро или задоволително общо състояние; 
- рентгенологично разгънат бял дроб от оперираната страна без наличие на 

остатъчни интраплеврални кухини и/или колекции след: атипична белодробна 
резекция, лобектомия/ билобектомия и плевректомия с декортикация; 

- липса на клинични, рентгенови и инструментални данни за инсуфициенция на 
бронхиалния чукан или инфектиране на плевралната кухина при пулмонектомия, както 
и инсуфициенция на капитонажа след ехинококектомия. 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на установено онкологично заболяване пациента се насочва 
към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
Клинична пътека 214.2 „СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.1, 33.43, 34.04, 34.82, 99.18, 

99.19, 99.21, 99.29 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- по гръдна хирургия минимум I ниво съгласно медицински стандарт „Гръдна 
хирургия“;  
- по хирургия минимум I ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“  
- по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 



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

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за извършване на 
микробиологични и патологоанатомични изследвания. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием – спешни състояния: 

- хемоторакс;  
- пневмоторакс първи епизод; 
- хемопневмоторакс; 
- напрегнат пиопневмоторакс; 
- масивен плеврален излив/емпием с дихателна недостатъчност; 
- инкарцерация на абдоминални органи при травматична лезия на 

диафрагмата; 
- състояния изискващи трахеостома;  

Следните състояния, получени в следствие на гръдна травма, чието лечение може 
да се осъществи и с неоперативни методи: 
• фрактура на ребра; 
• парциален пневмоторакс; 
• парциален хемоторакс; 
• контузионен бял дроб;  
• подкожен емфизем. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
При оперативно лечение: 
- спокойна оперативна рана; 
- добро общо състояние; 
- рентгенологично разгънат бял дроб от оперираната страна без наличие на 

остатъчни интраплеврални кухини; 
При неоперативно лечение: 
- дихателна честота под 20; 
- афебрилно състояние; 
- рентгенологично разгънат бял дроб, доказан с контролна рентгенография. 
 

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 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И 
СЛОЖНОСТ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 77.25, 77.27, 77.29, 77.35, 77.39, 

77.49, 77.69, 77.85, 77.89, 77.95, 77.99, 78.05, 78.07, 78.09, 78.25, 78.27, 78.35, 
78.37, 78.45, 78.47, 78.49, 78.59, 79.25, 79.29, 79.35, 79.36, 79.39, 79.55, 79.85, 
79.86, 79.87, 80.05, 80.06, 80.45, 81.12, 81.21, 81.22, 81.40, 81.42, 81.43, 81.53, 
81.55, 84.16, 84.17, 84.18, 84.19, 84.25, 84.26, 84.27, 84.28, 86.71, 86.74 

 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 



• По ортопедия и травматология ІІІ ниво съгласно медицински стандарт 
„Ортопедия и травматология ”  

или 
• По ортопедия и травматология ІІ ниво съгласно медицински стандарт 

„Ортопедия и травматология ” – само за процедури с кодове: *78.59; 
*79.25; 79.29; *79.35; *79.36; *79.39; *79.55; *79.85; *79.86; *79.87, *81. 
40; *81. 42; *81.43 в условията на спешност. 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

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

- фрактури в областта на тазовия пръстен и долните крайници, независимо 
от възрастта на пациента; 

- хемартроза; 
- клинични и параклинични данни за локална инфекция в областта на таза и 

долния крайник; 
- хронично настъпили артериални оклузии, неподлежащи на артериална 

реконструкция, с напреднали тъканни промени, нуждаещи се от първична 
ампутация; 

 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 

• заболявания и деформитети в областта на тазовия пръстен и долните 
крайници, индицирани за оперативн лечение при изчерпване на 
консервативните възможности. 

 

Забележка: При пациенти със злокачествени и доброкачествени новообразувания 
задължително се извършва патологоанатомично изследване. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията на пациенти, на които са извършени големи оперативни 
процедури в областта на таза и долните крайници, се допуска при следните условия: 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- коректно попълнен фиш “Клинико-рентгенологичен минимум”. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 



медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
КП „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С АЛОПЛАСТИКА НА ТАЗОБЕДРЕНА И 
КОЛЯННА СТАВА “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 81.51, 81.52, 81.54 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ 

• минимум ІІ ниво съгласно медицински стандарт „Ортопедия и 
травматология ”  

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

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

- фрактури в областта на тазовия пръстен и долните крайници; 
- остро нстъпил костен инфаркт при авансирала некроза. 

 
3.2.  Индикации, при които се допуска планов прием: 
• заболявания, изискващи ставно ендопротезиране в областта на тазобедрената 

или колянна става, независимо от възрастта на пациента и при изчерпване на 
консервативните възможности. 

 
Забележка: При пациенти със злокачествени и доброкачествени новообразувания 
задължително се извършва патологоанатомично изследване. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията на пациенти, на които са извършени големи оперативни 
процедури в областта на таза и долните крайници, се допуска при следните условия: 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 



 

КП „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК СЪС 
СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 77.05, 77.06, 77.07, 77.08, 77.09, 

77.15, 77.16, 77.17, 77.19, 77.26, 77.28, 77.36, 77.37, 77.38, 77.45, 77.47, 77.48, 
77.51, 77.52, 77.53, 77.54, 77.56, 77.57, 77.58, 77.59, 77.65, 77.66, 77.67, 77.68, 
77.86, 77.87, 77.88, 77.96, 77.97, 77.98, 78.06, 78.08, 78.15, 78.17, 78.18, 78.28, 
78.38, 78.46, 78.48, 78.55, 78.56, 78.57, 78.58, 78.65, 78.66, 78.67, 78.68, 78.69, 
78.75, 78.76, 78.77, 78.78, 78.95, 78.96, 78.97, 78.98, 79.09, 79.15, 79.16, 79.25, 
79.26, 79.27, 79.37, 79.39, 79.56, 79.59, 79.65, 79.66, 79.75, 79.76, 80.07, 80.08, 
80.15, 80.16, 80.46, 80.47, 80.48, 80.75, 80.76, 80.77, 80.78, 81.11, 81.13, 81.14, 
81.15, 81.16, 81.44, 81.45, 81.46, 81.47, 81.49, 83.11, 83.12, 83.32, 83.39, 83.64, 
83.71, 83.72, 83.73, 83.74, 83.75, 83.76, 83.77, 83.79, 83.81, 83.82, 83.83, 83.84, 
83.85, 83.86, 83.87, 83.88, 84.11, 84.12, 84.13, 84.14, 84.15, 84.3, 86.63, 86.85. 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• По ортопедия и травматология минимум ІІ ниво съгласно медицински 
стандарт „Ортопедия и травматология ”  

или 
• По ортопедия и травматология І ниво съгласно медицински стандарт 

„Ортопедия и травматология ” само за травматологични процедури с 
кодове: *78.15; *78.17; 78.18; *78.55; *78.56; *78.57; *78.58; *78.65; 
*78.66; *78.67; *78.68; *79.09; *79.15; *79.16; *79.25; *79.26; *79.27; 
*79.37; *79.39; *79.56; *79.65; *79.66; *79.75; *79.76; *83.64; *84.11; 
*84.12; в условията на спешност. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1.  за непосредствен прием: 
- фрактури в областта на тазовия пръстен и долните крайници; 
- хемартроза; 
- хронично настъпили артериални оклузии, неподлежащи на артериална 

реконструкция, с напреднали тъканни промени, нуждаещи се от първична 
ампутация; 

 
3.2.  Индикации, при които се допуска планов прием: 

- заболявания, изискващи средни оперативни процедури в областта на тазовия 
пръстен и долните крайници, без спешни индикации; 

- изчерпване на консервативните възможности при заболявания в областта на 
тазовия пръстен и долните крайници, доказано с медицинска документация; 

- реконструктивни операции. 
 
Забележка: При пациенти със съмнение за злокачествени и доброкачествени 
новообразувания задължително се извършва патологоанатомично изследване. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията на пациенти, на които са извършени средните оперативни 
процедури в областта на таза и долните крайници, се допуска при следните условия: 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 



- липса на значими субективни оплаквания. 
- коректно попълнен фиш “Клинико-рентгенологичен минимум”. 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
КП „ГОЛЕМИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ 
ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 77.11, 77.12, 77.13, 77.21, 77.22, 

77.23, 77.31, 77.32, 77.33, 78.32, 78.33, 78.41, 78.42, 79.21, 79.31, 79.51, 79.81, 
79.82, 79.83, 80.01, 80.02, 80.81, 80.82, 80.83, 81.23, 81.24, 81.25, 81.71, 81.73, 
81.74, 81.82, 82.35, 82.71, 82.72, 82.79, 82.81, 82.82, 83.63, 83.75, 83.76, 83.77, 
83.79, 83.81, 83.82, 83.87, 83.88, 84.04, 84.05, 84.06, 84.07, 84.3, 86.71, 86.72, 
86.73, 86.74, 86.75, 86.85 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• По ортопедия и травматология ІІІ ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Ортопедия и травматология ”  

или 
• По ортопедия и травматология ІІ ниво на компетентност съгласно 

медицински стандарт „Ортопедия и травматология ” за травматологични 
процедури с кодове: *77.12; *77.13; *77.22; *77.23 ; *77.32; *77.33, 
*79.31; 79.51; *79.81; *79.82; *79.83; *80.81; *80.82; *80.83; *81.23; 
*81.24; *81.25; *81.71; *81.73; *81.74;  *81.82; *82.35; *83.63; 
*83.87;*83.88;*84.04,*84.05,*84.06.,*84.07**,*84.3 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
a. за непосредствен прием: 

- травма; 
- рентгенологични данни за фрактура. 
- клинични данни за наличие на изразени деформитети, контрактури в 

областта на ставите на горния крайник, сетивни нарушения; 
 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 



- други заболявания, изискващи големи оперативни процедури в областта 
на горния крайник; 

- заболявания в областта на горния крайник, индицирани при изчерпване 
на консервативните възможности, доказано с медицинска 
документация. 

 
Забележка: При пациенти със злокачествени и доброкачествени новообразувания 
задължително се извършва патологоанатомично изследване 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията на пациенти, на които са извършени големи оперативни 
процедури в областта на горните крайници, се допуска при следните условия: 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
КП „МНОГО ГОЛЕМИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА 
РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 77.91, 77.92, 77.93, 78.01, 78.02, 

78.03, 81.80, 81.81, 81.83, 81.84, 81.85, 81.97, 82.61, 82.69, 84.08, 84.09, 84.21, 
84.22, 84.23, 84.24 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ 

• минимум ІІІ ниво съгласно медицински стандарт „Ортопедия и 
травматология ”  

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

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

- травма; 
- рентгенологични данни за фрактура. 
- клинични данни за наличие на изразени деформитети, контрактури в 

областта на ставите на горния крайник, сетивни нарушения; 



 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 

6. заболявания в областта на горния крайник индицирани при изчерпване на 
консервативните възможности, доказано с медицинска документация. 

 
Забележка: При пациенти със злокачествени и доброкачествени новообразувания 
задължително се извършва патологоанатомично изследване. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията на пациенти на които са извършени много големи оперативни 
процедури в областта на горните крайници се допуска при следните условия: 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
КП „СРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ 
ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 77.02, 77.03, 77.14, 77.19, 77.24, 

77.29, 77.34, 77.39, 77.41, 77.42, 77.43, 77.61, 77.62, 77.63, 77.81, 77.82, 77.83, 
77.94, 77.99, 78.04, 78.09, 78.12, 78.13, 78.20, 78.22, 78.23, 78.34, 78.39, 78.44, 
78.49, 78.51, 78.52, 78.53, 78.61, 78.62, 78.63, 78.71, 78.72, 78.73, 78.91, 78.92, 
78.93, 79.11, 79.12, 79.21, 79.22, 79.32, 79.33, 79.41, 79.42, 79.52, 79.53, 79.54, 
80.04, 80.11, 80.12, 80.13, 80.41, 80.42, 80.43, 80.73, 81.26, 81.27, 81.28, 81.72, 
81.75, 81.93, 82.12, 82.21, 82.22, 82.32, 82.33, 82.41, 82.42, 82.43, 82.51, 82.52, 
82.53, 82.54, 82.55, 82.57, 82.59, 82.83, 82.84, 82.91, 83.19, 83.32, 83.41, 83.42, 
83.43, 83.44, 83.45, 83.61, 83.62, 83.71, 83.72, 83.73, 83.74, 83.83, 83.89, 83.91, 
83.92, 83.93, 83.99, 84.03, 86.61, 86.66, 86.93 

 
2.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ  

• минимум ІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Ортопедия и травматология”,  

или 
• минимум ІІ ро ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 

„Пластично-възстановителна хирургия и естетична хирургия” – за кодове: 
*86.93; *86.66; *86.61. 



или 
• по ортопедия и травматология І ниво на компетентност съгласно 

медицински стандарт „Ортопедия и травматология” или по хирургия I 
ниво на компетентност – само за травматологични процедури с кодове: 
*78.12; 78.13; *78.51; *78.52; *78.53; *78.61; *78.62; *78.63; *79.11; *79.12; 
*79.21; *79.22; *79.32; *79.33; *79.41; *79.42; *79.52; *79.53; 
*79.54,*81.93; *82.21; *82.41 и *83.42,  

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
 

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

- травма; 
- рентгенологични данни за фрактура; 
- клинични данни за наличие на изразени деформитети, контрактури в 

областта на ставите на горния крайник, сетивни нарушения; 
- рентгенови данни за заболявания изискващи средни оперативни процедури 

в областта на горния крайник; 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 

- средни оперативни процедури при заболявания в областта на горния крайник 
са индицирани при изчерпване на консервативните възможности. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

Дехоспитализацията на пациенти, на които са извършени неголеми оперативни 
процедури в областта на горните крайници, се допуска при следните условия: 
- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

 

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
КП „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГРЪДНИЯ КОШ“  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 34.4, 34.74, 34.79, 34.99 

 



2.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ  
• По гръдна хирургия минимум ІІ ниво на компетентност съгласно 

медицински стандарт „Гръдна хирургия“;  
• По ортопедия и травматология ІІІ ниво на компетентност съгласно 

медицински стандарт „Ортопедия и травматология”;  
• По хируругия ІІІ ниво на компетентност съгласно „Общи медицински 

стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“, с 
дейност по Детска хирургия. 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична 
онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински 
стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 

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

- травми 
- възпалителни заболявания на стернума и ребрата (туберкулоза, 

остеомиелит, Титце с-м, периостит и др.); 
- паразитни заболявания на стернума и ребрата (ехинокок и др.); 
- вродени заболявания на гръдната стена, стернума и ребрата; 
- гръбначни изкривявания, водещи до деформация на гръдния кош 

(сколиоза, кифоза и др.); 
- травматични увреди на гръдната стена - пектус каринатум. 

 
Забележка: При пациенти със злокачествени и доброкачествени новообразувания 
задължително се извършва патологоанатомично изследване. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- добре зараснала оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на сериозни субективни оплаквания; 
- добро общо 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.  

Забележка: В случаите на доказано онкологично заболяване пациента се насочва към 
Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
Клинична пътека 225 „СЕПТИЧНИ (БАКТЕРИАЛНИ) АРТРИТИ И 
ОСТЕОМИЕЛИТИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ “  

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: M00.00, M00.01, M00.02, M00.03, 
M00.04, M00.05, M00.06, M00.07, M00.08, M00.10, M00.11, M00.12, M00.13, 



M00.14, M00.15, M00.16, M00.17, M00.18, M00.20, M00.21, M00.22, M00.23, 
M00.24, M00.25, M00.26, M00.27, M00.28, M00.80, M00.81, M00.82, M00.83, 
M00.84, M00.85, M00.86, M00.87, M00.88, M86.00, M86.01, M86.02, M86.03, 
M86.04, M86.05, M86.06, M86.07, M86.08, M86.10, M86.11, M86.12, M86.13, 
M86.14, M86.15, M86.16, M86.17, M86.18, M86.20, M86.21, M86.22, M86.23, 
M86.24, M86.25, M86.26, M86.27, M86.28, M86.30, M86.31, M86.32, M86.33, 
M86.34, M86.35, M86.36, M86.37, M86.38, M86.40, M86.41, M86.42, M86.43, 
M86.44, M86.45, M86.46, M86.47, M86.48, M86.50, M86.51, M86.52, M86.53, 
M86.54, M86.55, M86.56, M86.57, M86.58, M86.60, M86.61, M86.62, M86.63, 
M86.64, M86.65, M86.66, M86.67, M86.68, M86.80, M86.81, M86.82, M86.83, 
M86.84, M86.85, M86.86, M86.87, M86.88, M86.90, M86.91, M86.92, M86.93, 
M86.94, M86.95, M86.96, M86.97, M86.98 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.22, 87.23, 87.24, 88.21, 88.22, 
88.23, 88.25, 88.26, 88.27, 88.28, 88.38, 88.94, 90.33, 90.53, 90.59 

 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 81.91, 81.92, 99.21, 99.29 

 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
• остър септичен артрит; 
• остър остеомиелит; 
• септичен артрит с интоксикационно-фебрилен синдром; 
• септичен артрит или остеомиелит със СУЕ по Панченко над 20 мм или СRР с 

50% над нормата; 
• септичен артрит или остеомиелит в хода на друго заболяване; 
• болни с рецидив на септичния артрит; 
• болни с рецидив на остеомиелита. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- пациентът се изписва при поставена окончателна диагноза; 
- при овладяване на фебрилитета; 
- подобрение в общото състояние и подобрение на функционалния капацитет на 
засегнатите стави; 

- подобрение на показателите за възпалителна активност 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.  

 

Клинична пътека 259 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА 
ОБЛАСТ С МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 16.51, 16.52, 16.59, 16.92, 16.98, 

21.83, 25.3, 25.4, 26.32, 27.49, 38.32, 76.31, 76.39, 76.41, 76.42, 76.43, 76.44, 76.45, 
76.46, 76.69, 76.91, 86.72, 86.73, 86.74, 86.81 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 



- - по лицево-челюстна хирургия III ниво съгласно медицински стандарт 
„Лицево-челюстна хирургия“  
- - по ушно-носни-гърлени болести минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Ушно-носни-гърлени болести“  
- - по  пластично-възстановителна и естетична хирургия II ниво съгласно 
медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ за 
процедури с кодове: *16.51; *21.83; *38.32; *76.44; *86.74; *76.91; *86.72; 
*86.73; *86.81. 

Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична онкологична 
комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти 
„Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  лечебно заведение 
или обединение, с възможности за комплексно онкологично обслужване. 
 

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

- всички случаи на туморни процеси на меките тъкани на лицето, лицевите и 
челюстните кости, устните, устната кухина и езика, слюнчените жлези и шията, по 
утвърден лечебен план след обсъждане от Клинична онкологична комисия или 
Клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска 
онкология“ и „Клинична хематология“); 

- кисти и други тумори на слюнчени жлези; 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием:  
- случаи за реконструктивни операции в лицево-челюстната област; 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Болните могат да бъдат изписани от болничното заведение при отзвучаване на 

ранните следоперативни симптоми (болки и невъзможност за преглъщане), хранене 
поне с течно-кашава храна, както и отчитане на общи физиологични показатели – липса 
фебрилитет и нормален оздравителен процес на оперативната рана. 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на установено онкологично заболяване пациента се насочва 
към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 
 
Клинична пътека 260 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА 
ОБЛАСТ С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ “  

-  
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 21.84, 21.85, 21.87, 21.89, 25.2, 

25.59, 26.30, 26.31, 27.32, 27.42, 27.43, 27.56, 27.57, 27.59, 31.29, 38.82, 39.31, 
39.32, 40.3, 76.5, 76.61, 76.62, 76.63, 76.64, 76.66, 76.67, 76.68, 76.69, 76.92, 76.94, 
76.99, 86.4, 86.63, 86.93 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- - по лицево-челюстна хирургия III ниво съгласно медицински стандарт 



„Лицево-челюстна хирургия“  
- - по ушно-носни-гърлени болести минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Ушно-носни-гърлени болести“ за процедури с кодове: *21.84,*21.85; 
21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, 
*31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63. 
- - по  пластично-възстановителна и естетична хирургия II ниво съгласно 
медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ за 
процедури с кодове: *21.84,*21.85; 21.87; *21.89 *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, 
*27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 76.67, 76.68, 86.4, *86.63, *86.93 . 

Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична онкологична 
комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти 
„Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  лечебно заведение 
или обединение, с възможности за комплексно онкологично обслужване. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием: 
- всички случаи на туморни процеси на меките тъкани на лицето, лицевите и 

челюстните кости, устните, устната кухина и езика, слюнчените жлези и шията, като 
лечебният план се определя от онкокомитет; 

- хронични рецидивиращи сиалоаденити; 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- случаи постъпващи за реконструктивни операции в лицево-челюстната област, 

неиндицирани от травма; 
- случаи постъпващи за реконструктивни операции в лицево-челюстната област, 

неиндицирани от травма, с изключение на: “Състояния след оперативна репозиция и 
фиксация при фрактури на средния лицев етаж с остеосинтеза” и “Състояния след 
оперативно лечение на изолирани фрактури на фронтална кост и фронтален синус”. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Болните могат да бъдат изписани от болничното заведение при отзвучаване на 

ранните следоперативни симптоми – болки и невъзможност за преглъщане, хранене 
поне с течно - кашава храна, както и отчитане на общи физиологични показатели – 
липса фебрилитет и нормален оздравителен процес на оперативната рана. 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на установено онкологично заболяване пациента се насочва 
към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 

 
 



 

Клинична пътека 261 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ЛИЦЕВО - 
ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ “  

-  
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ: 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 04.07, 08.02, 08.23, 08.24, 08.25, 

08.31, 08.32, 08.33, 08.34, 08.35, 08.36, 08.37, 08.38, 08.41, 08.42, 08.43, 08.52, 
18.29, 18.31, 18.39, 18.71, 18.72, 18.79, 21.03, 21.04, 21.05, 21.07, 21.30, 21.31, 
21.32, 21.61, 21.62, 21.69, 21.81, 21.82, 21.86, 21.88, 21.99, 22.2, 22.41, 22.42, 
22.50, 22.51, 22.52, 22.53, 22.60, 22.61, 22.62, 22.63, 22.64, 22.79, 22.9, 24.4, 25.91, 
25.93, 25.99, 26.21, 26.29, 26.41, 26.42, 26.49, 27.31, 27.51, 27.53, 27.72, 27.91, 
27.99, 29.52, 31.1, 39.41, 76.2, 76.65, 76.75, 76.78, 76.97, 86.3, 86.67, 86.69, 86.75, 
86.84, 97.36 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- - по лицево-челюстна хирургия минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Лицево-челюстна хирургия“  
- - по орална хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Орална хирургия“ 
- - по ушно-носни-гърлени болести минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Ушно-носни-гърлени болести“  
- - по  пластично-възстановителна и естетична хирургия II ниво съгласно 
медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ за 
процедури с кодове: *04.07; *08.23; *08.24; *08.31, *08.32, *08.33, *08.34, *08.35, 
*08.36, *08.37, *08.38; *08.41, *08.42, *08.43, *08.44, *08.52, *18.29, 
*18.31,*18.39; *18.71; *18.72; *18.79; *21.05; *21.30; *21.32; *21.81, *21.82; 
*21.86; *21.88; *27.51; *27.99; *86.84.  

Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична онкологична 
комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти 
„Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  лечебно заведение 
или обединение, с възможности за комплексно онкологично обслужване. 
 

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

- случаи на големи травми на меките тъкани в лицево-челюстната област; 
- случаи на туморни и тумороподобни процеси и други заболявания на меките 

тъкани и кости в лицево-челюстната област и шията и неизяснени увеличени лимфни 
възли на шията;  

- сиалолитиаза. 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- случаи, постъпващи за реконструктивни операции в лицево-челюстната област; 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- отзвучаване на ранните следоперативни симптоми – болки и невъзможност за 
преглъщане, хранене поне с течно - кашава храна;  

- отчитане на общи физиологични показатели – липса фебрилитет и нормален 
оздравителен процес на оперативната рана. 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  



 

Забележка: В случаите на установено онкологично заболяване пациента се насочва 
към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 



 

Клинична пътека 262 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ЛИЦЕВО-
ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ С МАЛЪК ОБЕМ И СЛОЖНОСТ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 23.73, 24.2, 24.31, 24.32, 24.39, 24.5, 

25.1, 25.51, 25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 26.0, 26.21, 27.41, 27.51, 27.52, 27.61, 27.91 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- - по лицево-челюстна хирургия минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Лицево-челюстна хирургия“  
- - по ушно-носни-гърлени болести минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Ушно-носни-гърлени болести“  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

3.1. За непосредствен прием: 
- Всички случаи на възпалителни и/или реактивно-репаративни процеси на 

лигавицата на устната кухина и челюстните кости. 
- Всички случаи на травми на меките тъкани, изискващи хемостаза и 

възстановяване целостта на тъканите.  
- Заболявания на слюнчените жлези и изходните им канали. 

3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- Корективни лечебни интервенции след прекарани възпалителни, 

травматични и онкологични заболявания. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- отзвучаване на ранните следоперативни симптоми – болки и невъзможност за 

преглъщане, хранене поне с течно - кашава храна;  
- отчитане на общи физиологични показатели – липса фебрилитет и нормален 

оздравителен процес на оперативната рана. 
 
 

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

- контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- рехабилитация в болнични или домашни условия; 
- диспансерно наблюдение.  

Забележка: В случаите на установено онкологично заболяване пациента се насочва 
към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно 
медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) на 
лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично 
обслужване. 
 



 

Клинична пътека 263 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ 
ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕТО И ШИЯТА “  

-  
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 22.31, 22.39, 22.71, 27.0, 27.71, 

27.92, 28.0, 76.01, 86.09, 86.22 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- - по лицево-челюстна хирургия минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Лицево-челюстна хирургия“  
- - по ушно-носни-гърлени болести минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Ушно-носни-гърлени болести“  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

1. Абсцес или флегмон в областта на лицето и шията. 
2. Остри и хронични възпалителни процеси на пародонта. 
3. Остри и хронични възпалителни процеси на челюстните кости. 
4. Остри и/или екзацербирали възпалителни процеси на лимфните възли. 
5. Остър и/или хроничен синуит, в резултат на следните патологични процеси: 

- хронични периапикални процеси (грануломи); 
- екзацербирали одонтогенни (фоликуларни, радикуларни) кисти около 

ретинирали зъби; 
- перфорация на синус след екстракция на зъб; 
- луксиране на корен (зъб) по време на екстракция и създаване на ороантрална 

комуникация; 
- възпалителна или алергична реакция към чуждо тяло в синуса, попаднало след 

ендодонтско лечение на зъб; 
- остеомиелит на горна челюст; 
- радионекроза след лъчетерапия на злокачествени тумори; 
- тумор на гингивата, инфилтриращ алвеоларния израстък и проникващ в 

синуса; 
6. Заболявания на слюнчените жлези. 
Относителни контраиндикации за оперативно лечение - пациенти с анемичен 

синдром, хеморагична диатеза, коагулопатии, пациенти на антикуагулатна терапия и 
други състояния, свързани с риск от неконтролирана кръвозагуба, които изискват 
предварителна подготовка преди хирургичната интервенция. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- осигурен дренаж на ексудата и липса на опасност от преминаването му в по - 

далечни ложи; 
- липса на фебрилитет; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- липса на усложнения; 
- възможности за поддържане на дренажа и провеждане на медикаментозно 

лечение при амбулаторно 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. 



 
Клинична пътека 264 „КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 
ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: A42.2, A69.0, A69.1, D18.0, D18.1, 
G50.0, G50.1, G51.0, G51.1, G51.2, G51.3, G51.4, G52.1, G52.3, J01.0, J01.1, J01.4, 
J01.8, J34.0, K04.4, K04.7, K05.2, K07.6, K10.2, K10.3, K11.2, K11.3, K11.4, K11.6, 
K11.7, K11.8, K13.2, K14.0, K14.2, L02.0, L02.1, L04.0, S00.9, S03.0, S03.1, S03.4, 
S04.3, S04.5 

 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.03, 87.04, 87.08, 87.09, 87.12, 

87.13, 87.15, 87.16, 87.17, 88.71, 89.52, 90.59 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 00.01, 04.2, 04.80, 39.92, 93.34, 

93.35, 96.59, 99.18, 99.19, 99.21, 99.22, 99.29, 99.75 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- - по лицево-челюстна хирургия минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Лицево-челюстна хирургия“  
- - по ушно-носни-гърлени болести минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Ушно-носни-гърлени болести“  

 
4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- остри възпалителни заболявания на кожата на лицето, шията и главата с 
вирусна или бактериална етиология;  

- остри възпалителни заболявания на лигавицата на устната кухина с 
вирусна или бактериална етиология; 

- заболявания на 
черепно-мозъчните нерви; 

- остри възпалителни заболявания на меките тъкани и челюстните кости, 
неизискващи хирургична намеса; 

- остри възпалителни заболявания на слюнчените жлези и сиалолитиаза, с 
неголеми размери на камъка; 

- вродени и придобити заболявания на езика; 
- повърхностни и закрити травми на главата, лицето и шията. 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- стихване на възпалителните прояви; 
- липса на фебрилитет; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- стихване на симптоми, свързани с усложненията. 
 

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 265 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВРОДЕНИ 
МАЛФОРМАЦИИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ “  

-  
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 00.01, 04.2, 04.80, 39.92, 93.34, 

93.35, 96.59, 99.18, 99.19, 99.21, 99.22, 99.29, 99.75 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- - по лицево-челюстна хирургия III ниво съгласно медицински стандарт 
„Лицево-челюстна хирургия“  
- - по ушно-носни-гърлени болести минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Ушно-носни-гърлени болести“ за процедури с кодове: *18.21; *18.5, 
*18.6; *21.91, *27.41, *27.69, *27.73, *27.79; *86.81 и *86.89. 
- - по  пластично-възстановителна и естетична хирургия II ниво съгласно 
медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ за 
процедури с кодове: *08.82, *08.83, *08.84, *08.85, *08.87; *18.21; *18.5, *18.6; 
*21.91, *27.41; *27.54, *27.55, *27.62, *27.63, *27.69, *27.73, *27.79; 86.70, 
86.71,86.73, *86.81 и *86.89. 

Лечебното заведение трябва да разполага с функционираща Клинична онкологична 
комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти 
„Медицинска онкология“ и „ Клинична хематология“) или договор с  лечебно заведение 
или обединение, с възможности за комплексно онкологично обслужване. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА ПЛАНОВ ПРИЕМ: 
- наличие на вродена цепнатина на устната, алвеоларния гребен и небцето 

(едностранни и двустранни); 
- необходимост от корективни процедури на остатъчни деформации след 

операции в областта на лицето и шията; 
- макроглосия причиняваща зъбно-челюстни деформации; 
- къс лингвален или лабиален френулум, затрудняващ движението на езика или 

устните, което е причина за трудна подвижност на езика или има роля в патогенезата на 
пародонтални заболявания на фронталните зъби; 

- вродени дефекти на лицето (клепач, ухо и др); 
- вродени аномалии на шията. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- отзвучаване на ранните следоперативни симптоми – болки и невъзможност за 
преглъщане, хранене поне с течно - кашава храна;  

- отчитане на общи физиологични показатели – липса фебрилитет и нормален 
оздравителен процес на оперативната рана. 

 
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 266 „ЛЕЧЕНИЕ НА ФРАКТУРИ НА ЛИЦЕВИТЕ И 
ЧЕЛЮСТНИТЕ КОСТИ “  

-  
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 21.71, 21.72, 76.71, 76.72, 76.73, 

76.74, 76.76, 76.77, 76.79, 79.79, 79.89, 93.54, 93.55 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- - по лицево-челюстна хирургия минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Лицево-челюстна хирургия“  
- - по ушно-носни-гърлени болести минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Ушно-носни-гърлени болести“ за процедура с код 21.72. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- Всички пациенти с фрактура на лицеви и челюстни кости. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- осъществена репозиция и фиксация на костните фрагменти и имобилизация на 

долната челюст – при фрактури на челюстните кости; 
- липса на необходимост от интезивно лечение; 
- овладяване на травматичния остеомиелит; 
- осигурен амбулаторен контрол. 
 

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 280 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИЗГАРЯНИЯ С ПЛОЩ ОТ 
5% ДО 10% ПРИ ВЪЗРАСТНИ И ДО 3% ПРИ ДЕЦА “  

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 86.22 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 

- - по  пластично-възстановителна и естетична хирургия минимум I ниво 
съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична 
хирургия“  
- - по хирургия минимум I ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“  
- - по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ 
-  



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

- изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Пациент – обработен, без инфекция, със започваща епителизация. 
 

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 281 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕОБШИРНИ 
ИЗГАРЯНИЯ С ПЛОЩ ОТ 1 ДО 19 % ОТ ТЕЛЕСНАТА ПОВЪРХНОСТ, С 
ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ “  

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 08.23, 08.24, 08.25, 08.38, 08.43, 

08.59, 08.61, 08.70, 18.72, 21.83, 21.86, 21.89, 27.55, 27.56, 27.57, 84.00, 84.01, 
84.02, 84.03, 84.04, 84.05, 84.06, 84.07, 84.08, 84.09, 84.10, 84.11, 84.12, 84.13, 
84.14, 84.15, 84.16, 84.17, 84.18, 84.3, 86.22, 86.4, 86.60, 86.61, 86.62, 86.63, 86.65, 
86.66, 86.69, 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.75, 86.84, 86.89, 86.91, 86.93, 
86.99 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- - по  пластично-възстановителна и естетична хирургия минимум II ниво 
съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична 
хирургия“  
- - по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ при спазване на изискванията относно налични специалисти и 
оборудване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична 
хирургия” 
-  

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием: 
А. Изгаряне във фаза на термичен шок - при деца и възрастни с площ от 1% до 19 

% включително, от телесната повърхност. 
Б. Всички изгаряния от III степен. 
В. Всички изгаряния от II А В степен от 1% до 5% при следните локализации: 

- лице, шия, ръка, ходило, ИГДП. 
Г. Всички видове изгаряния при деца под 5 годишна възраст и при възрастни над 

70 години. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Клинично здрав, при състояние позволяващо амбулаторно лечение, физиолечение 

или балнеолечение, без рана налагаща оперативно лечение за момента.  
 

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 282 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОБШИРНИ ИЗГАРЯНИЯ 
НАД 20% ОТ ТЕЛЕСНАТА ПОВЪРХНОСТ, С ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ“  

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 08.23, 08.24, 08.25, 08.43, 08.59, 

08.61, 08.70, 18.79, 21.83, 21.86, 27.55, 27.56, 27.57, 84.00, 84.01, 84.02, 84.03, 
84.04, 84.05, 84.06, 84.07, 84.08, 84.09, 84.10, 84.11, 84.12, 84.13, 84.14, 84.15, 
84.16, 84.17, 84.18, 84.3, 86.22, 86.4, 86.60, 86.61, 86.62, 86.63, 86.65, 86.66, 86.69, 
86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.75, 86.84, 86.89, 86.91, 86.93 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- - по пластично-възстановителна и естетична хирургия III ниво съгласно 
медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- изгаряния над 20% от телесната повърхност, независимо от дълбочината.  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Пациент клинично здрав - без рана, налагаща оперативно лечение, при състояние, 

позволяващо амбулаторно лечение, физиолечение или балнеолечение. 
 

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 283 „ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПОРАЖЕНИЯ, 
ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ (ИЗМРЪЗВАНЕ)“  

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 84.00, 84.01, 84.02, 84.03, 84.04, 

84.05, 84.06, 84.07, 84.08, 84.09, 84.10, 84.11, 84.12, 84.13, 84.14, 84.15, 86.22, 
86.60, 86.61, 86.62, 86.63, 86.65, 86.66, 86.67, 86.69, 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 
86.74, 86.75, 86.89, 86.91 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- - по  пластично-възстановителна и естетична хирургия минимум II ниво 
съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична 
хирургия“  
- - по хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ при спазване на изискванията относно налични специалисти и 
оборудване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична 
хирургия” 
- - по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ при спазване на изискванията относно налични специалисти и 
оборудване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична 
хирургия” 
- - по ортопедия и травматология минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Ортопедия и травматология“ при спазване на изискванията относно 
налични специалисти и оборудване на медицински стандарт „Пластично-
възстановителна и естетична хирургия” 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение, апаратура за горна и долна ендоскопия, както и с възможност за извършване 
на патологоанатомични изследвания.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- случаи с измръзвания от II, ІІІ и ІV степен. 

 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Пациентът се изписва клинично здрав - без рани, подлежащи на ново оперативно 

лечение, като състоянието позволява амбулаторно лечение, физиолечение или 
балнеолечение.  

 
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 284 „ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ 
ИЗГАРЯНЕ И ТРАВМА НА КОЖАТА И ПОДКОЖНАТА ТЪКАН “  

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 08.41, 08.42, 08.43, 08.44, 08.49, 

08.59, 08.61, 08.62, 08.63, 08.64, 08.69, 08.71, 08.72, 08.73, 08.74, 08.82, 08.83, 
08.84, 08.85, 18.29, 18.31, 18.39, 18.71, 18.72, 18.79, 18.9, 21.81, 21.82, 21.83, 
21.85, 21.86, 21.87, 21.89, 61.41, 61.49, 64.44, 64.45, 64.49, 85.95, 85.96, 86.22, 
86.28, 86.3, 86.4, 86.51, 86.60, 86.61, 86.62, 86.63, 86.65, 86.66, 86.69, 86.70, 86.71, 
86.72, 86.73, 86.74, 86.75, 86.81, 86.84, 86.85, 86.89, 86.91, 86.93 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- - по  пластично-възстановителна и естетична хирургия минимум II ниво 
съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична 
хирургия“  
- - по лицево-челюстна хирургия минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Лицево-челюстна хирургия“ за процедури с кодове: *.08.41, 08.42, 
08.43, 08.44, 08.49; 08.59, 08.61, 08.62, 08.63, 08.64, 08.69, 08.71, 08.72, 08.73, 
08.74, 08.82, 08.83, 08.84, 08.85, 18.29, 18.31, 18.39, 18.71, 18.72, 18.79, 18.9, 
21.81, 21.82, 21.83, 21.85, 21.86, 21.87, 21.89, 86.3, 86.4, 86.51, 86.60, 86.63, 86.69, 
86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.75, 86.81, 86.84, 86.89, 86.91, 86.93. 
- - по детска хирургия минимум II ниво съгласно медицински стандарт 
„Ушно-носни-гърлени болести“ за процедури с кодове: *18.29, 18.31, 18.39, 
18.71, 18.72, 18.79, 18.9, 21.81, 21.82, 21.83, 21.85, 21.86, 21.87, 21.89, 86.3, 86.4, 
86.69, 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.75 

Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение 
. 

3. ИНДИКАЦИИ, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА ПЛАНОВ ПРИЕМ: 
- болни с последствия от изгаряния и травми и други предхождащи 

оперативни интервенции, които имат цикатрикси и келоиди, водещи до 
контрактури и други тъканни деформитети.  

-  
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Пациентът се изписва клинично здрав или с подобрение, неналагащо оперативно 

лечение на този етап. Наблюдението му може да продължи амбулаторно.  
Пациентът се изписва с епикриза и дадени указания за провеждане на 

рехабилитационни мероприятия при домашни условия, както и дата за контролен 
преглед.  

 
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 285 „ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОЖНИ ДЕФЕКТИ ОТ 
РАЗЛИЧНО ЕСТЕСТВО, НАЛАГАЩИ ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ “  

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 08.23, 08.24, 08.61, 08.62, 08.63, 

08.64, 08.69, 08.70, 08.71, 08.72, 08.73, 08.74, 18.72, 21.83, 21.86, 21.89, 27.55, 
27.56, 84.3, 86.4, 86.60, 86.61, 86.62, 86.63, 86.66, 86.69, 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 
86.74, 86.91, 86.93 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ 
- - по  пластично-възстановителна и естетична хирургия минимум II ниво 
съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична 
хирургия“  
- - по лицево-челюстна хирургия минимум III ниво съгласно медицински 
стандарт „Лицево-челюстна хирургия“ за процедури с кодове: *08.61, 08.62, 
08.70, 18.72, 21.83, 21.86, 27.55, 27.56, 86.4, 86.60, 86.63, 86.70, 86.71, 86.74, 
86.91. 
- - по детска хирургия минимум III ниво съгласно медицински стандарт 
„Ушно-носни-гърлени болести“ за процедури с кодове: **08.61, 08.62, 08.70, 
18.72, 21.83, 21.86, 27.55, 27.56, 86.4, 86.60, 86.63, 86.70, 86.71, 86.74, 86.91,21.89 

 
Забележка: Лечебното заведение трябва да разполага със структура за интензивно 
лечение 
 

3. ИНДИКАЦИИ ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА ПЛАНОВ ПРИЕМ: 
- Рани и други лезии от различно естество с кожни дефекти. 
- Дефекти, възникнали след отстраняване на кожна лезия, при които водещия 

проблем не е самата лезия, а покриването на дефекта, следва да  се извършва 
в клиника/отделение по пластична хирургия и наличието най-малко на трима 
специалисти по пластично възстановителна и естетична хирургия на 
постоянен трудов договор. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- пациентът се изписва клинично здрав или с подобрение . 
 

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 291-292 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ТОКСОАЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ 
ПРИ ЛИЦА“  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10:  T78.0, T78.1, T78.2, T78.3, T78.4, T80.5, 
T80.6, T80.8, T80.9, T88.2, T88.6, T88.7 
 

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



� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.44, 88.74, 88.75, 88.76, 89.52, 
89.65, 89.66, 90.59 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.23, 99.24, 99.29 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по токсикология минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно медицински 
стандарт по „Клинична токсикология”;  
или 
- по клинична алергология минимум ІІІ ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт по „Клинична алергология”; 
или 
- по педиатрия минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно медицински 
стандарт по „Педиатрия”;  
или 
- по анестезиология и интензивно лечение минимум ІІ ниво на компетентност, 
съгласно медицински стандарт по „Анестезия и интензивно лечение”. 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Един или повече от следните симптоми и синдроми, изброени по-долу: 

- Кожен и/или лигавичен токсоалергичен синдром. 
- Оток на меки тъкани на лицето и шията. 
- Анафилактичен шок или шокови еквиваленти (варианти). 
- Съчетание на токсоалергично с друго основно заболяване.  
Наличието на кожен или лигавичен токсоалергичен синдром, алергичен шок 

(шокови еквиваленти), съчетани с подходяща анамнеза, е задължителна индикация за 
хоспитализация в Клиника/отделение по токсикология/алергология.  
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- отзвучаване на острите клинични симптоми и приключване на спешното 

болнично медикаментозно лечение;  
- стабилна хемодинамика; 
- клинично подобрение, допускащо довършване на лечението в дома. 
 

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 293 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОТРАВЯНИЯ И ТОКСИЧНИ 
ЕФЕКТИ ОТ ЛЕКАРСТВА И БИТОВИ ОТРОВИ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ “  
 



1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: T36.0, T36.1, T36.2, T36.3, T36.4, T36.5, 
T36.6, T36.7, T36.8, T37.0, T37.1, T37.2, T37.3, T37.4, T37.5, T37.8, T38.0, T38.1, 
T38.2, T38.3, T38.4, T38.5, T38.6, T38.7, T38.8, T38.9, T39.0, T39.1, T39.2, T39.3, 
T39.4, T39.8, T40.0, T40.1, T40.2, T40.3, T40.4, T40.5, T40.6, T40.7, T40.8, T40.9, 
T41.0, T41.1, T41.2, T41.3, T42.0, T42.1, T42.2, T42.3, T42.4, T42.5, T42.6, T42.7, 
T42.8, T43.0, T43.1, T43.2, T43.3, T43.4, T43.5, T43.6, T43.8, T44.0, T44.1, T44.2, 
T44.3, T44.4, T44.5, T44.6, T44.7, T44.8, T44.9, T45.0, T45.1, T45.2, T45.3, T45.4, 
T45.5, T45.6, T45.7, T45.8, T46.0, T46.1, T46.2, T46.3, T46.4, T46.5, T46.6, T46.7, 
T46.8, T46.9, T47.0, T47.1, T47.2, T47.3, T47.4, T47.5, T47.6, T47.7, T47.8, T48.0, 
T48.1, T48.2, T48.3, T48.4, T48.5, T48.6, T48.7, T49.0, T49.1, T49.2, T49.3, T49.4, 
T49.5, T49.6, T49.7, T49.8, T50.0, T50.1, T50.2, T50.3, T50.4, T50.5, T50.6, T50.7, 
T50.8, T50.9, T51.0, T51.1, T51.2, T51.3, T51.8, T52.0, T52.1, T52.2, T52.3, T52.4, 
T52.8, T53.0, T53.1, T53.2, T53.3, T53.4, T53.5, T53.6, T53.7, T54.0, T54.1, T54.2, 
T54.3, T55, T56.0, T56.1, T56.2, T56.3, T56.4, T56.5, T56.6, T56.7, T56.8, T57.0, 
T57.1, T57.2, T57.3, T57.8, T58, T59.0, T59.1, T59.2, T59.3, T59.4, T59.5, T59.6, 
T59.7, T59.8, T60.0, T60.1, T60.2, T60.3, T60.4, T60.8, T61.0, T61.1, T61.2, T61.8, 
T62.0, T62.1, T62.2, T62.8, T63.0, T63.1, T63.2, T63.3, T63.4, T63.5, T63.6, T63.8, 
T63.9, T64, T65.0, T65.1, T65.3, T65.4, T65.5, T65.6, T65.8, Y43.0, Y49.5, Y52.4 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 44.13, 87.44, 88.74, 88.75, 88.76, 

89.29, 89.37, 89.52, 89.65, 89.66, 90.53, 90.55, 90.59, 90.95 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.94, 93.96, 96.33, 96.37, 96.70, 

99.04, 99.06, 99.07, 99.16, 99.18, 99.21, 99.23, 99.29, 99.71 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
• по токсикология минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно 

медицински стандарт по „Клинична токсикология”,  
или 

• по анестезиология и интензивно лечение минимум ІІ ниво на 
компетентност, съгласно медицински стандарт по „Анестезия и 
интензивно лечение” 
или 

• по професионални болести ІІІ ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт „Професионални болести” - само за кодове Т52.0; 
Т52.2; Т52.8; Т56.0; Т56.1; Т56.2; Т56.3; Т56.4; Т56.5; Т56.7; Т56.8; Т57.0; 
Т57.2; Т57.8; Т65.0; Т65.3 и Т65.8 

 
4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- Клинични данни за остро екзогенно отравяне: 
- Странични и токсични действия на лекарствени средства (нежелани 

лекарствени реакции) 
- Усложнения от страна на вътрешни органи и системи (дихателна, 

храносмилателна, отделителна), при острите екзогенни интоксикации. 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- корекция на отклоненията в жизнените показатели; 
- отзвучаване на клиничните симптоми и приключване на медикаментозното 

лечение; 
- клинично подобрение, допускащо довършване на лечението в дома. 
 

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 294 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОТРАВЯНИЯ И ТОКСИЧНИ 
ЕФЕКТИ ОТ ЛЕКАРСТВА И БИТОВИ ОТРОВИ, ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ 
“  

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: T36.0, T36.1, T36.2, T36.3, T36.4, T36.5, 
T36.6, T36.7, T36.8, T37.0, T37.1, T37.2, T37.3, T37.4, T37.5, T37.8, T38.0, T38.1, 
T38.2, T38.3, T38.4, T38.5, T38.6, T38.7, T38.8, T38.9, T39.0, T39.1, T39.2, T39.3, 
T39.4, T39.8, T40.0, T40.1, T40.2, T40.3, T40.4, T40.5, T40.6, T40.7, T40.8, T40.9, 
T41.0, T41.1, T41.2, T41.3, T42.0, T42.1, T42.3, T42.4, T42.5, T42.6, T42.7, T42.8, 
T43.0, T43.1, T43.2, T43.3, T43.4, T43.5, T43.6, T43.8, T44.0, T44.1, T44.2, T44.3, 
T44.4, T44.5, T44.6, T44.7, T44.8, T44.9, T45.0, T45.1, T45.2, T45.3, T45.4, T45.5, 
T45.6, T45.7, T45.8, T46.0, T46.1, T46.2, T46.3, T46.4, T46.5, T46.6, T46.7, T46.8, 
T46.9, T47.0, T47.1, T47.2, T47.3, T47.4, T47.5, T47.6, T47.7, T47.8, T48.0, T48.1, 
T48.2, T48.3, T48.4, T48.5, T48.6, T48.7, T49.0, T49.1, T49.2, T49.3, T49.4, T49.5, 
T49.6, T49.7, T49.8, T50.0, T50.1, T50.2, T50.3, T50.4, T50.5, T50.6, T50.7, T50.8, 
T50.9, T51.0, T51.1, T51.2, T51.3, T51.8, T52.0, T52.1, T52.2, T52.3, T52.4, T52.8, 
T53.0, T53.1, T53.2, T53.3, T53.4, T53.5, T53.6, T53.7, T54.0, T54.1, T54.2, T54.3, 
T55, T56.0, T56.1, T56.2, T56.3, T56.4, T56.5, T56.6, T56.7, T56.8, T57.0, T57.1, 
T57.2, T57.3, T57.8, T58, T59.0, T59.1, T59.2, T59.3, T59.4, T59.5, T59.6, T59.7, 
T59.8, T60.0, T60.1, T60.2, T60.3, T60.4, T60.8, T61.0, T61.1, T61.2, T61.8, T62.0, 
T62.1, T62.2, T62.8, T63.0, T63.1, T63.2, T63.3, T63.4, T63.5, T63.6, T63.8, T63.9, 
T64, T65.0, T65.1, T65.3, T65.4, T65.5, T65.6, T65.8, Y43.0, Y49.5, Y52.4 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 44.13, 87.44, 88.74, 88.75, 88.76, 

89.29, 89.37, 89.52, 89.65, 89.66, 90.53, 90.55, 90.59, 90.95 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.94, 93.96, 96.33, 96.37, 96.70, 

99.04, 99.06, 99.07, 99.16, 99.18, 99.21, 99.23, 99.29, 99.71 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
• по токсикология минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно 

медицински стандарт по „Клинична токсикология”,  
или  

• по анестезиология и интензивно лечение минимум ІІ ниво на 
компетентност, съгласно медицински стандарт по „Анестезия и 
интензивно лечение”  
или  

• по педиатрия минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно медицински 
стандарт по „Педиатрия”. 

 
4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- Клинични данни за остро екзогенно отравяне: 
- Странични и токсични действия на лекарствени средства (нежелани 

лекарствени реакции) 
- Усложнения от страна на вътрешни органи и системи (дихателна, 

храносмилателна, отделителна), при острите екзогенни интоксикация. 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- отзвучаване на клиничните симптоми и приключване на медикаментозното 

лечение; 
- клинично подобрение, допускащо довършване на лечението в дома; 
- корекция на отклоненията в жизнените 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 305 „ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
ГРИЖИ ПРИ ПЕРСИСТИРАЩО/ХРОНИЧНО/ ВЕГЕТАТИВНО СЪСТОЯНИЕ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: R40.2, T90.5, Z50.8 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.49, 89.29, 89.52, 89.61, 90.59, 

93.04, 93.05, 93.07, 93.09 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.11, 93.16, 93.17, 93.19, 93.21, 

93.25, 93.27, 93.28, 93.29, 93.35, 93.39, 93.59, 93.89, 93.94, 99.17, 99.18, 99.19, 
99.21, 99.23, 99.26, 99.27, 99.29, 99.82, 99.83 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ 

• По физикална и рехаилитационна медицина миниму II-ро ниво на 
компетентност, съгласно медицински стандарт „Физикална и 
рехабилитационна медицина”  
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- Пациенти с доказано персистиращо /хронично/ вегетативно състояние,  

преминали периода на активно лечение и долекуване в лечебни заведения – 
изпълнители на болнична помощ, при които са изчерпани възможностите на активното 
лечение на основното заболяване, усложненията и придружаващите заболявания за 
извеждане на пациента от коматозното състояние. 

- Пациентът е напълно зависим, с нарушено съзнание и се нуждае от непрекъснато 
обслужване при всички ситуации.  

- Пациентът е с данни за стабилни хемодинамика и дихателна функция (адекватно 
спонтанно дишане); с компенсирана сърдечна, бъбречна и чернодробна функция, или 
до  І-ви стадий на сърдечна, бъбречна и чернодробна недостатъчност, без данни за или 
с компенсиран анемичен синдром; без нарушения в кръвосъсирването; с възможност за 
приемане на течно-кашава храна; без  нестабилни фрактури на крайници и гр. стълб, 
без необходимост от хирургична обработка на декубитални рани, без данни за активно 
възпаление на различни органи и системи; без необходимост от парентерално хранене и 
други усложнения, изискващи активно лечение и консултации на лекари специалисти 
по хирургия, анестезиология и др.  

 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Изпълнение на диагностичната и плануваните в лечебната програма  

терапевтични процедури.  
 

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

- контролни прегледи; 
- продължаване на лечението (посочено в епикризата); 
- последваща рехабилитация в болнични или домашни условия.  



 
 



 

КП 306 „ЛЕЧЕНИЕ НА ДОКАЗАНИ ПЪРВИЧНИ ИМУНОДЕФИЦИТИ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: D71, D80.0, D80.1, D80.2, D80.3, D80.4, 
D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D80.9, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4, D81.5, 
D81.6, D81.7, D81.8, D81.9, D82.0, D82.1, D82.2, D82.3, D82.4, D82.8, D82.9, 
D83.0, D83.1, D83.2, D83.8, D83.9, D84.0, D84.1, D84.8, D84.9, D89.0, D89.2, 
D89.8, D89.9, E70.3, G11.3, Q89.0 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.44, 88.01, 88.38, 88.74, 90.33, 

90.59, 90.98, 99.98 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.04, 99.05, 99.07, 99.09, 99.14, 

99.21, 99.22, 99.23, 99.28, 99.29, 99.99 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
• По клинична имунология минимум ІІІ ниво на компетентност, съгласно 

медицински стандарт „Клинична имунология” 
или 

•  По педиатрия минимум ІІІ ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия” 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
-   за провеждане на заместителна  терапия с интравенозен гамаглобулин 
- за провеждане на терапия с парентерални и орални имуномодулатори  
- за провеждане на терапия на възникнали усложнения, свързани с основното 

заболяване 
- за провеждане на заместителна терапия с концентриран С1-естеразен 

инхибитор, брадикинин-рецепторен  антагонист или прясно замразена плазма. 
- за провеждане на антимикробна или друга терапия на възникнали усложнения, 

свързани с основното заболяване.  
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Болният се дехоспитализира при определяне на терапевтичното поведение и 

проведена терапия, с подобрение или без промяна на състоянието. В епикризата се 
вписват схемата на последващото амбулаторно 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 307 „РЕПЛАНТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ С МИКРОСЪДОВА 
ХИРУРГИЯ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 04.6, 82.61, 82.81, 84.21, 84.22, 

84.23, 84.24, 84.25, 84.26, 84.27, 84.28, 86.74 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
• По ортопедия и травматология минимум ІІІ ниво на компетентност 

съгласно медицински стандарт „Ортопедия и травматология”  
или  

• по пластично-възстановителна и естетична хирургия минимум ІІІ ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „Пластично-
възстановителна и естетична хирургия” – за процедури с кодове 86.74, 
82.61 и 82.81. 

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- при реплантация: 

o Травматична ампутация, пълна или субтотална, на части от горния или 
долен крайник (стъпало, подбедрица, бедро)  

o Вид на травмата: гилотинна, с локално премачване на тъканите, авулзия 
o Възраст на пострадалия: дете, млад човек, хронологична възраст над 60, 

но без допълнителни заболявания 
 

- при плексусна увреда: 
o Анамнестична травма с пареза / парализа на плексус брахиалис при деца 

до 1-годишна възраст 
 

- при микросъдови реконструкции: 
o Обширни мекотъканни дефекти от различно естество и с проблемна 

локализация, неподлежащи на лечение с конвенционални методи; 
o Съчетани костно-мекотъканни дефекти последствия от травми, операции 

повод туморни процеси и други; 
o Парализа на лицевия нерв и/или периферни нерви в състава на 

брахиалния плексус, водещи до трайна инвалидизация; 
o Ампутации на пръсти и крайници, подлежащи на пластично покриване и 

реконструкция със свободен тъканен трансфер 
o Дефекти в областта гърдата и гръдната стена след мастектомия, други 

онкохирургични интервенции и/или лъчетерапия. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- добро общо състояние на пациента 
- стабилна микроциркулация на реплантираната част 
- добре зарастваща оперативна рана 
- започната рехабилитация  
- в случай на неуспех - реплантираната част е отстранена и раневия  проблем е 

решен (евентуална пластика). 
 

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 308 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ ВНЕЗАПНО ВЪЗНИКНАЛИ 
СЪСТОЯНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: R00.0, R06.8, R10.4, R11, R21, R50.9, 
R51, R56.0 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.44, 87.60, 88.76, 89.29, 89.52, 

89.54, 89.66, 90.59 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.96, 96.09, 99.18, 99.29 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• По педиатрия І-во ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт 
„Педиатрия”  
или  

• По неонатология І-во ниво на компетентност, съгласно медицински 
стандарт „Неонатология”. 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- Необяснима тахикардия при деца с нормална температура, със сърдечна честота, 

надвишаваща максималната за съответната възраст;  
- Неуточнени нарушения в дишането, вкл. и апнея; 
- Продължителни или периодично повтарящи се в рамките на няколко часа 

коремни болки; 
- Гадене и повръщане, периодично повтарящи се в рамките на няколко часа, с 

белези на дехидратация, неповлияваща се от амбулаторно лечение; 
- Обрив и други неспецифични кожни ерупции; 
- Треска с неясен произход, с температура над 38.5 градуса, с продължителност 

няколко часа, неповлияваща се от амбулаторно лечение; 
- Главоболие с продължителност няколко часа, неповлияващо се от амбулаторно 

лечение; 
- Гърчове при треска /фебрилен гърч/ - до 5 год. възраст. 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията при децата се извършва след отзвучаване на клиничните 

симптоми. 
 

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 309 „МУКОВИСЦИДОЗА “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: E84.0, E84.1, E84.8 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.42, 33.22, 33.23, 42.29, 45.13, 

45.14, 45.16, 45.23, 45.24, 45.25, 87.16, 87.17, 87.41, 87.42, 87.44, 87.49, 87.61, 
87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 88.01, 88.23, 88.74, 88.76, 88.97, 88.98, 89.29, 
89.32, 89.37, 89.52, 89.54, 89.65, 89.66, 90.33, 90.43, 90.53, 90.59, 90.89, 90.91, 
90.92, 90.93, 90.94, 90.99, 91.69 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 89.08, 93.18, 93.94, 93.96, 93.99, 

96.6, 99.15, 99.17, 99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.29 
� ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ: 51.10, 51.11 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• По педиатрия минимум III ниво на компетентност, съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия“; 
или 

• по Пневмология и фтизиатрия минимум III ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“ 
или 

• по Детска пневмология и фтизиатрия минимум III ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“; 
или 

• по Гастроентерология минимум III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт по „Гастроентерология“ 
или 

• по Детска гастроентерология минимум III ниво на компетентност, 
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“. 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- лица до и над 18 годишна възраст при симптоми от страна на дихателната 

система, гастроинтестиналния тракт, ендокринната система и др., за диагностично 
уточняване при съмнение за Муковисцидоза. 

- лица до и над 18 г. с установена диагноза при: 
o Засилване на кашлицата и/или увеличаване обема и промяна в 

характеристиката на експекторацията, нарастване или новопоявила се 
диспнея и наличието на фебрилно-интоксикационен синдром  

o Кръвохрак 
o Физикални и ренгенови данни за пневмоторакс 
o Анамнестични, физикални и рентгенови данни за пневмоничен 

инфилтрат 
o Анамнестични , физикални и ренгенови данни за плеврален излив  
o Декомпенсация на хронична дихателна недостатъчност – PaO2<55 mmHg 
o Холестаза 
o Клинични белези на остър панкреатит 
o Интестинална обструкция  

 
- Допълнителна индикации за лица до 18 годишна възраст  
o  десатурация под обичайните за пациента стойности при 

пулсоксиметрията. 



 
- Допълнителни индикации за деца под 2 годишна възраст: 

o Рецидивиращи или засилващи се дихателни симптоми - кашлица, 
свирене, диспнея 

o Ненаддаване на тегло от екзокринна панкреасна дисфункция със 
стеаторея и диария.  

o Пролапс на ректума 
o Анемия, отоци и хипонатриемия 
o Дехидратация и електролитни нарушения /псевдо Batter синдром/, 

хипохлоремична метаболитна алкалоза. 
o Холестаза 

- Индикации за интензивно лечение: 
o тежка диспнея, неповлияна от терапията на предишните етапи; 
o промени в съзнанието; 
o нарастваща хипоксемия и хиперкапния 
o необходимост от механична вентилация 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- Уточнена окончателна диагноза 

както и: 
При муковисцидоза с белодробни прояви: 

- Подобрение или клинично овладяване на острата или обострената хронична 
дихателна недостатъчност, позволяващи спиране на кислородолечението; или 
при задържане на необходимостта от продължаване на кислородолечението при 
осигурена възможност за  провеждане на продължително кислородолечение в 
дома. 

- Намаляване или преминаване на симптомите и белезите на остра екзацербация 
- възможно провеждане на лечение в амбулаторни условия; 
- обучение на болния за правилна употреба на предписаните лекарствени 

средства;  
- подобряване при възможност и състояниета на дихателната система на 

параметрите на КГА и ФИД до оптималните стойности за конкретния случай; 
- болният може да се обслужва сам или с помощта на близките; 
- болните се изписват след проведено обучение (на самия него и родителите) 

с писмена преценка за възможността му да се обслужва сам или с помощта на 
близък, отразено в ИЗ и епикриза. 

 
При муковисцидоза с гастроинтестинални прояви: 

- осигуряване на коректно лечение на усложненията на муковисцидозата, 
съгласно алгоритъма; 

- проведено адекватно лечение с овладяване на основните субективни 
оплаквания; 

- корекция на патологично променени показатели; 
- болният може да се обслужва сам или с помощта на близките; 
- при изписване на пациента задължително се извършва ФИД (за лица над 6 

годишна възраст);  
- отзвучаване симптомите и белезите на остра екзацербация; 

 
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 311 „ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА ДО 1 ГОДИНА С ВРОДЕНИ 
АНОМАЛИИ В ОБЛАСТТА НА ТОРАКАЛНАТА И АБДОМИНАЛНАТА 
ОБЛАСТ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 31.73, 31.79, 32.1, 32.29, 32.3, 32.4, 

32.5, 32.6, 32.9, 33.42, 34.03, 34.21, 34.26, 34.3, 34.51, 40,29, 40.52, 40.53, 40.54, 
42.11, 42.41, 42.42, 42.51, 42.52, 42.53, 42.54, 42.55, 42.56, 42.58, 42.59, 42.61, 
42.62, 42.63, 42.64, 42.65, 42.66, 42.68, 42.69, 42.7, 43.19, 44.39, 44.61, 45.91, 
45.92, 45.93, 45.94, 45.95, 46.03, 46.21, 46.71, 46.72, 46.73, 46.75, 48.41, 48.49, 
48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69, 48.74, 49,99, 50.22, 50.29, 50.3, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.72, 51.79, 52.59, 52.96, 53.7, 53.80, 54.71, 54.99, 70.61 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

• по „Детска Хирургия” минимум ІII-то ниво на компетентност, съгласно 
медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, 
неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, 
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- животозастрашаващи състояния като усложнение на вродени аномалии: 

o кръвоизлив; 
o перфорация на кух коремен орган; 
o руптура на паренхимен орган, травми на хранопровод, стомах и 

дуоденум; 
o медиастинит; 
o неонатален перитонит 
o илеусни състояния 
o вродено прекъсване (атрезия) по хода на целия на 

гастроинтестинален тракт; 
o липса или нарушено развитие на паренхимен вътрегръден и/или 

вътрекоремен орган - аплазия, агенезия, хипоплазия; 
o вродена липса на диафрагма или диафрагмална херния; 
o дефекти в развитието на предна коремна стена 
o синдроми на притискане на жизненоважни органи от обемни 

процеси – тумори, кисти и т.н. 
- вродени аномалии на гастроинтестинален тракт (ГИТ); 
- туморни образувания 
- други вродени заболявания, неизискващи спешна оперативна намеса. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- възстановяване на пасажа и нормалните функции на дихателна, отделителна и 
сърдечно-съдова система; 

- добре зарастваща оперативна рана; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания. 
 

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.  


