
БОЛНИЧЕН ПАКЕТ „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА 
ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА“  
 
КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ 
БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 

1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I26.0, I26.9 
 

1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.42, 87.44, 88.72, 88.77, 89.52, 
89.65, 90.59, 92.15 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 96.70, 96.71, 96.72, 99.19, 99.29 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
• по кардиология минимум I ниво на компетентност съгласно медицински 

стандарт „Кардиология“ – за лица над 18 години 
или 

• по вътрешни болести минимум I ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Вътрешни болести“ – за лица над 18 години 

• по педиатрия или детска кардиология I ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ – за лица над 18 години 
или 

• по пневмология и фтизиатрия минимум I ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“ – за лица над 18 
години 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да осигури възможност за непрекъснато 24-
часово интензивно лечение съгласно стандарт „ Анестезиология и интензивно 
лечение“, неинвазивна диагностика (ехокардиография, доплерова сонография), както и 
със структури (в т.ч. и извън болницата) по нуклеарна медицина (радиоизотопна 
диагностика), с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение 
на пациентите.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- болни с масивна форма на белодробен тромбоемболизъм, протичаща със 
синдромите на ОДН и остро белодробно сърце.  

- болни с немасивна и субмасивна форми на БТЕ – с или без белодробен 
инфаркт; 

- рецидивиращ БТЕ с данни за нов рецидив. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- установяване на топичната и етиологичната диагноза;  
- стабилизиране на общото състояние; 
- овладяна клинична симптоматика и при възможност уточнена причина; 
- оптимизирана терапия. 

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

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



- диспансерно наблюдение.  
КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ 
С ФИБРИНОЛИТИК “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
 
1.1 КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: I26.0, I26.9, 

 
1.2 КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.42, 87.44, 88.72, 88.77, 89.52, 
89.65, 90.59, 92.15 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 96.70, 96.71, 96.72, 99.10, 99.19, 
99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 

• по кардиология минимум I ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Кардиология“ – за лица над 18 години 

или 

• по вътрешни болести минимум I ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Вътрешни болести“ – за лица над 18 години 

• по педиатрия или детска кардиология I ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ – за лица над 18 години 

или 

• по пневмология и фтизиатрия минимум I ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“ – за лица над 18 години 

 
Забележка: Лечебното заведение следва да осигури възможност за непрекъснато 24-
часово интензивно лечение съгласно стандарт „ Анестезиология и интензивно 
лечение“, неинвазивна диагностика (ехокардиография, доплерова сонография), както и 
със структури (в т.ч. и извън болницата) по нуклеарна медицина (радиоизотопна 
диагностика), с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение 
на пациентите.  
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- болни с масивна форма на белодробен тромбемболизъм, протичаща със 
синдромите на ОДН и остро белодробно сърце.  
- болни с другите форми на БТЕ – с или без белодробен инфаркт; 
- рецидивиращ БТЕ в тласък. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- установяване на топичната и етиологичната диагноза;  
- стабилизиране на общото състояние; 
- овладяна клинична симптоматика и при възможност уточнена причина; 
- оптимизирана терапия. 

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

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



 

КП 90 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА 
БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ – ОСТРА ЕКЗАЦЕРБАЦИЯ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
 

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: J43.0, J43.1, J43.2, J43.8, J44.0, J44.1, 
J44.8 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.42, 87.44, 87.49, 89.37, 89.52, 
89.65, 90.43, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.94, 99.21, 99.23, 99.29 

 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- по пневмология и фтизиатрия минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия”,  
или 
- по вътрешни болести минимум ІІ ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Вътрешни болести”,  
или 
- по педиатрия минимум ІІ ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт “Педиатрия”  
или 
- по детска пневмология и фтизиатрия минимум ІІ ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт “Педиатрия”  
 

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: 
- Болни с хронична обструктивна белодробна болест в детска възраст  
- Болни с “тежка” екзацербация на хронична обструктивна белодробна болест при 

възраст над 18 години: дихателна честота >25/мин; сърдечна честота >110/мин; 
влошаваща се артериална хипоксемия (PaO2 <50 mmHg), въпреки 
кислородотерапия; нарастваща хиперкапния (PaCO2 > 70 mmHg) и ацидемия 
(рН < 7.30); участие на допълнителната дихателна мускулатура. 

- Пациенти с необходимост от активно лечение на ХОББ при наличие на поне две 
индикации: неповлияваща се или прогресираща симптоматика (въпреки 
амбулаторното лечение); новопоявила се или задълбочаваща се хипоксемия 
(PaO2 <70 mm Hg); възникнала или задълбочаваща се хиперкапния; развитие 
или прогресия на прояви във връзка с белодробно сърце, неповлияващи се при 
извънболнично лечение; обостряния на хроничния процес при вродени бронхо-
белодробни заболявания. 

- Пациенти с необходимост от интензивно лечение на ХОББ при наличие на поне 
две индикации: тежка диспнея, неповлияна от терапията на предишните етапи; 
продължаваща/прогресираща хипоксемия, въпреки провеждана 
кислородотерапия; необходимост от механична вентилация (с ендотрахеална 
интубация или неинвазивни методики). 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 



- при изписване на пациента задължително се извършва ФИД;  
- отзвучаване симптомите и белезите на остра екзацербация; 
- употреба на бронходилататори не по-често от на 4 – 6 часа; 
- възможна перорална терапия; 
- проведено обучение на болния (на родителите - при деца) за правилна употреба 

на медикаментите;  
- подобряване на параметрите на КГА и ФИД до оптималните стойности за 

конкретния случай;  
- болният може да се обслужва сам или с помощта на близките.  

 
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 91 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХОПНЕВМОНИЯ 
И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ “  
 

1. ОБХВАТ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
 

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J13, J14, J15.0, 
J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16.0, J16.8, J21.0, J21.9 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.44, 89.37, 89.52, 89.65, 90.43, 
90.53, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.94, 93.96, 99.21, 99.23, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по пневмология и фтизиатрия минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия”,  
или 
- по вътрешни болести минимум І ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Вътрешни болести”,  

 
Забележка: В лечебното заведение следва да има осигурена възможност за 
интензивно лечение съгласно изискванията на медицински стандарт „ Анестезия и 
интензивно лечение“ 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- болни с тежка пневмония (с някой от следните симптоми: честота на дишането 

>30 в минута при прегледа/постъпването; остра дихателна недостатъчност - 
дефинирана като РаО2/ FiO2 <250 mmHg; необходимост от механична вентилация; 
рентгенография, показваща двустранна локализация или ангажиране на множество 
лобове; увеличаване размера на засенчването (рентгенови изменения) с над 50% в 
първите 48 часа след установяване на пневмонията или от хоспитализацията; 
хиперлевкоцитоза (над 30 000), левкопения (под 4000). 

- болни с придружаващи рискови фактори за усложнено протичане:  
- възраст над 65 години;  
- наличие на съпътстващи болести или друга находка,  
- физикална находка: дихателна честота > 30 в мин; диастолно налягане 

<60 mmHg или систолно налягане < 90 mmHg; температура >38C; данни 



за извънбелодробно ангажиране - септичен артрит, менингит и др.; 
объркване и/или нарушено съзнание. 

- лабораторни данни: левкоцити < 4 х 109/л или > 30 х 109/л или 
абсолютен брой на неутрофилите < 1 х 109/л; РаО2 < 60 mmHg или 
РаСО2 > 50 mmHg; необходимост от механична вентилация; данни за 
нарушена бъбречна функция - креатинин > 130 микроmol/L;
 неблагоприятни рентгенови изменения - ангажиране на > 1 лоб, 
кухина или плеврален излив, хематокрит < 30% или хемоглобин < 90 г./л. 
Други данни за сепсис или нарушена органна функция, манифестирани с 
метаболитна ацидоза, удължено протромбиново или ПТП време, 
намалени тромбоцити. 

- болни с бронхиолит – при клинични данни за наличие на остра инфекция на 
периферни дихателни пътища и белези на дихателна недостатъчност от кръвно-газовия 
анализ (КГА) на артериална кръв; липса на анамнестични и клинико-рентгенологични 
данни за хронична белодробна патология или сърдечна недостатъчност; задължително 
функционално изследване на дишането, установяващо тежко обструктивно или смесено 
вентилаторно нарушение. (Когато не може да бъде извършено поради тежко състояние 
или нарушен ментален статус, обективизирането на тежестта е с КГА – установяване на 
РаО2 < 65 mmHg (при липса на друга остра / хронична белодробна или сърдечна 
патология); 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- стабилизиране на клиничната картина;  
- стабилизиране и/или подобряване на лабораторните показатели - ПКК + ДБ, 

обратно развитие на рентгеновите измемения 
- възможност за продължаване на перорална антибактериална терапия 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.  

 
 
КП 92 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХИАЛНА АСТМА: СРЕДНО 
ТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП“  

 
1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: J45.0, J45.1, J45.8, J45.9, J46 

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.44, 89.37, 89.54, 89.65, 89.66, 
90.39, 90.43, 90.49, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.94, 99.23, 99.29 
 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по пневмология и фтизиатрия минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия” – за лица над 18 години,  
или 
- по вътрешни болести минимум ІI ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Вътрешни болести”- за лица над 18 години,  
- по алергология III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Клинична алергология“ 



- по педиатрия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия“ – за деца под 18 години 
- по детска пневмология и фтизиатрия минимум II ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“ за деца под 18 години 

Забележка: В лечебното заведение следва да има осигурена възможност за 
интензивно лечение минимум II ниво на компетентност съгласно изискванията на 
медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“ 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За деца до 18 години 

- Децата с бронхиална астма в пристъп се насочват и приемат за болнично 
лечение, когато амбулаторното лечение не е довело до овладяване на пристъпа и 
то не може да бъде продължено с достатъчна сигурност за добър резултат в 
домашни условия. 

- Пациенти с тежък астматичен пристъп – по клинични критерии и ФЕО1, PaO2 - 
под 85, сатурация на кислорода с пулсоксиметър < 90%. 

- Пациенти със среднотежък астматичен пристъп - ФЕО1, PaO2 - под 90; 
сатурация на кислорода с пулсоксиметър < 95%. 

- Влошаване при започнато лечение в дома или в амбулаторни условия. 
- Болно дете с данни за дихателна умора и/или дихателна недостатъчност. 

3.2. За лица над 18 години 
- пациенти със застрашаващ живота пристъп – по клинични критерии и ФЕО1 < 

40% при възможност да се проведе ФИД и тежък астматичен пристъп – по 
клинични критерии и ФЕО1 < 60% от предвидения; 

- пациент с астматичен пристъп и с данни за дихателна умора, остра или 
хронична обострена дихателна недостатъчност; 

- пациенти със среднотежък астматичен пристъп - ФЕО1 < 80% от предвидения, 
при наличие на рискови фактори (бременност, психически заболявания, друга 
хронична патология, преживяна механична вентилация по повод астматичен 
пристъп, преживяна хоспитализация за астма в интензивно отделение); 

- незадоволително повлияване/влошаване при започнато лечение в дома или в 
амбулаторни условия; 

- чести нощни, изтощителни пристъпи (>5 седмично), ФЕО1 (50 – 80%). 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- краткодействащи инхалаторни бета-агонисти се използват не по-често от на 6 

часа;  
- няма събуждане през нощта или рано сутрин поради нужда от инхалация на 

бързо-действащ бета 2-агонист; 
- при деца: КАС и пулсоксиметрия са с параметри, в границата на нормата; 
- при възрастни: ФЕО1 след бронходилататор е >80% от предвидената стойност 

или най-доброто лично постижение на пациента по време на хоспитализацията;  
- стабилно, поне 24 часа, състояние на фона на предписаното амбулаторно 

лечение.  
- болните (при деца – техните родители) са обучени да инхалират правилно; 
 

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 94 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АЛЕРГИЧНИ И ИНФЕКЦИОЗНО-
АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА “  

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: J04.0, J04.2, J05.0, J05.1, J37.0, J45.0, 
J45.1, J45.8, J45.9, J66.0, J66.1, J66.2, J67.0, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.7, J67.8, 
J68.0, J68.2, J68.3, J68.4, J70.4, J70.8, J82 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 33.29, 86.19, 87.17, 87.44, 89.12, 
89.37, 89.38, 89.39, 89.65, 89.66, 90.39,  90.43, 90.49, 90.59 

  ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.94, 99.12, 99.21, 99.23, 99.29 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- по пневмология и фтизиатрия минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия” – за лица над 18 години,  
или 
- по вътрешни болести минимум ІI ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Вътрешни болести”- за лица над 18 години,  
- по алергология III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Клинична алергология“ 
- по педиатрия минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия“ – за деца под 18 години 
- по детска пневмология и фтизиатрия минимум II ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“ за деца под 18 години 

Забележка: В лечебното заведение следва да има осигурена възможност за 
интензивно лечение минимум II ниво на компетентност съгласно изискванията на 
медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“ 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- Лица над 18 години с клинични данни за дихателни проблеми, причинени 

от контакт с екзогенни вещества по алергичен или иритативен механизъм. 
- Деца до 18 години с клинични данни за дихателни проблеми причинени от 

контакт с екзогенни вещества по алергичен или иритативен механизъм, 
както и инфекции на горните дихателни пътища. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- диагностицирано или отхвърлено професионално и/или алергично заболяване на 
горни и долни дихателни пътища;   

- стабилизирането на състоянието; 
- липсата на органно засягане; 
 

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 96 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ГНОЙНО-ВЪЗПАЛИТЕЛНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА“  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: J47, J85.0, J85.1, J85.2, J90, Q33.0, 
Q33.1, Q33.2, Q33.3, Q33.4, Q33.5, Q33.6, Q33.8, Q33.9 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 33.22, 33.23, 87.41, 87.44, 89.37, 89.52, 



89.65, 90.43, 90.53, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.94, 93.96, 99.21, 99.21, 99.22, 99.29 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 
- по пневмология и фтизиатрия минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия” – за лица над 18 години,  
или 
- по вътрешни болести минимум ІI ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Вътрешни болести”- за лица над 18 години,  
- по педиатрия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Педиатрия“ – за деца под 18 години 
- по детска пневмология и фтизиатрия III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ - за деца под 18 години 

Забележка: В лечебното заведение следва да има осигурена възможност за 
интензивно лечение минимум II ниво на компетентност съгласно изискванията на 
медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“ и оперативно лечение на 
усложненията ( в т.ч. и по договор) 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- всички остри състояния J85.0, J85.1, J85.2; 
- масивен плеврален излив с необходимост от спешна пункция. 
- масивно кръвохрачене – R04. 
- гнойно-възпалителни процеси на бронхо-белодробната система, съпроводени с 

друга хронична белодробна патология, хронична застойна сърдечна 
недостатъчност, захарен диабет, ХБН, хронична чернодробна недостатъчност, 
данни за извънбелодробно ангажиране от болестта;  

- документирано нарастване на белодробните изменения, след амбулаторно 
лечение. 

- клинични данни за токсоинфекциозен синдром при деца до 18 години; 
- документирано нарастване на белодробните изменения при проведено лечение в 

амбулаторни условия; 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- овладяване на възпалителния процес или усложненията 
- преценка на контролните лабораторни, рентгенови и микробиологични 

изследвания – ПКК + ДБ, контролна рентгенография, резултат от посявка за 
микробна флора. 

 
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 98.1 „БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ С НЕГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ 
В ПУЛМОЛОГИЯТА “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10:  
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 33.21, 33.22, 33.24, 87.44, 87.49, 
88.73, 89.37, 89.52, 89.65, 90.43, 90.49, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 96.56, 99.21, 99.22, 99.23, 99.29 



 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по пневмология и фтизиатрия минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия” – за лица над 18 години,  
или 
- по вътрешни болести минимум ІI ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Вътрешни болести”- за лица над 18 години,  
- по гръдна хирургия II ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Гръдна хирургия“  
- по детска пневмология и фтизиатрия III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ - за деца под 18 години 

Забележка: В лечебното заведение следва да има осигурена бронхоспокпска апаратура 
и възможност за интензивно лечение минимум II ниво на компетентност съгласно 
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 кървене от долни дихателни пътища (ДДП) – 

повече от 100 мл за 24 ч.; хиповентилация или ателектаза на белия дроб с 
развитие на дихателна недостатъчност; обективни данни за травматична лезия 
на трахея и/или бронхи 

- Необходимост от диагностично уточняване и терапевтично поведение на 
симптоми от страна на трахея, бронхи, бял дроб, плевра, хранопровод и 
медиастинални лимфни възли като: дисфония, задух, кашлица, кръвохрак – 
под 100 мл за 24 часа, слузна/слузно-гнойна експекторация, дисфагия, 
анемичен синдром, загуба на телесна маса, неясно фебрилно състояние: 

o специфично и неспецифично заболяване на бронхобелодробната система; 
o бронхообструктивно заболяване в стадий на екзацербация; 
o заболявания, свързани с имунния механизъм; 
o болести на бронхобелодробната система, причинени от външни агенти; 
o други интерстициални и редки белодробни болести; 
o вродени аномалии на бронхобелодробната система; 
o травми и изгаряни на дихателните пътища; 
o ендоскопско въвеждане на лекарствени средства; 
o за предоперативна подготовка при заболявания на бронхобелодробната 

система; 
o следоперативно ендоскопско лечение на рецидиви, фистули, ателектази и 

др.; 
o рентгенологично верифициран плеврален излив. 

 
Забележка: При пациенти със съмнение за онкологично заболяване задължително се 
извършва патологоанатомично изследване.  
 

2. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- осигуряване на точна диагноза  
- проведено лечение на основното заболяване с корекция на отчетени 

усложненията и отклоненията в жизнено важни функции. 



 
3. 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. 
 
КП 98.2 „ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ 
В ПУЛМОЛОГИЯТА “  
 

1.  КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10:  
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.41, 87.44, 87.49, 88.73, 89.37, 
89.52, 89.65, 90.43, 90.49, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 34.92, 99.07, 99.08, 99.09, 99.15, 99.18, 
99.21, 99.22, 99.29 
ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ:31.44, 31.5, 31.93, 31.94, 31.99, 32.01, 32.22, 
32.28, 33.23, 33.26, 33.27, 33.29, 33.42, 33.91, 33.98, 33.99, 34.21, 34.23, 34.25, 92.27, 
98.15, 99.25 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по пневмология и фтизиатрия III ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Пневмология и фтизиатрия” – за лица над 18 години,  
или 
- по гръдна хирургия III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Гръдна хирургия“  
- по детска пневмология и фтизиатрия III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ - за деца под 18 години 

Забележка: В лечебното заведение следва да има осигурена бронхоспокпска апаратура 
и възможност за интензивно лечение минимум II ниво на компетентност съгласно 
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. 
 

2. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- за извършване на високоспециализирани интервенционални процедури в 

пулмологията с локална или обща анестезия. 
 
Забележка: При пациенти със съмнение за онкологично заболяване задължително се 
извършва патологоанатомично изследване.  
 

3. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 



При осигуряване на коректна диагноза, стабилизирано състояние на пациента 
след интервенционалната процедура и при нужда - проведено лечение на основното 
заболяване с корекция на усложненията и отклоненията в жизненоважни функции. 

 
4. 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. 
 
КП 99 „ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕКОМПЕНСИРАНА ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: B90.9, D86.0, E66.2, I27.0, I27.1, I27.9, 
J43.0, J43.1, J43.2, J43.8, J44.0, J44.1, J44.8, J47, J60, J61, J62.0, J62.8, J63.0, J63.1, 
J63.2, J63.3, J63.4, J63.5, J70.1, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8, J95.3, J96.0, J96.1, Q33.0, 
Q33.4, Q33.6, Q33.8 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 90.59, 90.43, 89.65, 89.37, 87.44 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.94, 93.96, 99.21, 99.23, 99.29 
 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по пневмология и фтизиатрия минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия”  
или  
- по вътрешни болести минимум ІI ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Вътрешни болести“  
- по професионални болести III ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Професионални болести“  

 
Забележка: В лечебното заведение следва да има осигурена възможност за 
интензивно лечение минимум II ниво на компетентност съгласно изискванията на 
медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“ 
  

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- Декомпенсация на хpонична ДН с бъpзо влошаване на клиничните прояви 

и аpтеpиалните кpъвни газове пpи болни с хpонична ДН и хронична 
белодробна патология: 

- дихателна честота >25/мин; сърдечна честота >110/мин; 
- участие на допълнителна / умора на дихателна мускулатура;  
- инспираторен тираж; 
- задълбочаваща се хипоксемия (снижение на РаО2 с ≥ 10 mm Hg 
спрямо стабилното състояние); 
- новопоявила се (PaCO2 > 45 mmHg) / нарастваща хиперкапния 
(PaCO2 > 60 mmHg). 

- болни с остра при хронична ДН и остро снижение на РаО2 под 60 mmHg 



(под 50 mmHg за фиксирана ІІІ-та степен хронична ДН) или SaO2 <90%, 
независимо от конкретната хронична белодробна патология, която е 
причина за хронична ДН.  

- болни със стабилна хронична ДН ІІІ-та степен (PаО2 < 55 mmHg) основни 
критерии, обосноваващи хоспитализация, са промяна в клиничното 
състояние, поява /нарастване на хиперкапнията и наличие на 
декомпенсирано в различна степен хронично белодробно сърце. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- овладяна симптоматика и причина за развитие на остра при хронична ДН, 
подобрени параметри на КГА;  

- уточнена терапия и поведение в амбулаторни условия;  
- рехабилитация и обучение на болните. 
 

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 100 „ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕКОМПЕНСИРАНА ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА В 
ДЕТСКА ВЪЗРАСТ“  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: B90.9, J43.0, J43.1, J43.2, J43.8, J44.0, 
J44.1, J47, J70.1, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8, J95.3, J96.0, J96.1, P27.0, P27.1, Q31.4, 
Q32.0, Q32.1, Q32.2, Q32.3, Q32.4, Q33.0, Q33.4, Q33.6, Q33.8, Q34.0, Q34.1, 
Q34.8 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 33.22, 87.42, 87.44, 87.49, 89.37, 
89.54, 89.65, 89.66, 90.43, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.94, 93.96, 99.21, 99.23, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по детска пневмология и фтизиатрия минимум III ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Педиатрия”  
или  

- по детска пневмология и фтизиатрия минимум III ниво на компетентност 
съгласно медицински стандарт „Педиатрия” 

 
Забележка: В лечебното заведение следва да има осигурена възможност за 
интензивно лечение минимум II ниво на компетентност съгласно изискванията на 
медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“ 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- Деца с декомпенсация на хpонична ДН – състояние на бъpзо влошаване на 

клиничните прояви и аpтеpиалните кpъвни газове пpи болни с хpонична ДН 
и хронична белодробна патология, в т.ч.: 

- промени в дихателната и сърдечната честота  - съобразно възрастта на детето; 
- участие на допълнителна / умора на дихателна мускулатура;  
- инспираторен тираж; 
- задълбочаваща се хипоксемия   



 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- овладяна симптоматика и причина за развитие на остра при хронична ДН, 
подобрени параметри на КГА;  

- уточнена терапия и поведение в амбулаторни условия;  
- рехабилитация и обучение на болните. 
 

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 101 „ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕКОМПЕНСИРАНА ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА С 
МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: B90.9, D86.0, J43.0, J43.1, J43.2, J44.0, 
J44.1, J44.8, J46, J47, J60, J61, J62.0, J62.8, J63.0, J63.1, J63.2,J63.3, J63.4, J63.5, 
J70.1, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8, J95.3, J96.0, J96.1, Q33.0, Q33.4, Q33.6 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.44, 89.37, 89.52, 89.65, 90.43, 
90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.94, 93.96, 96.70, 96.71, 96.72, 
99.21, 99.23, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по пневмология и фтизиатрия III ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Пневмология и фтизиатрия” – за лица над 18 години,  
или 
- по детска пневмология и фтизиатрия III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“ - за деца под 18 години 
- по анестезия и интензивно лечение II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

Индикации за провеждане на активно лечение: 
- Болни с развитие на остра при установена вече хронична ДН се 

хоспитализират когато поради неуспех от прилаганата за основното 
белодробно заболяване терапия (засилване на диспнеята, поява или 
прогресия на сърдечна недостатъчност при хронично белодробно 
сърце, и др.), необходимост от кислородотерапия, или усложнения, 
лечението не може продължи и да бъде завършено успешно в 
амбулаторни условия.  

- Всички болни с остра при хронична ДН и остро снижение на РаО2 под 60 
mmHg (под 50 mmHg за фиксирана ІІІ-та степен хронична ДН) или 
SaO2 <90%, са показани за хоспитализация, независимо от конкретната 
хронична белодробна патология, която е причина за хронична ДН.  

- декомпенсация на хронична ДН при възраст над 18 год.: дихателна 
честота >25/мин; сърдечна честота >110/мин; участие на допълнителна 
/ умора на дихателна мускулатура; инспираторен тираж; нарастваща 
хипоксемия (снижение на РаО2 с ≥ 10 mm Hg спрямо стабилното 



състояние); новопоявила се (PaCO2 > 45 mmHg) / нарастваща 
хиперкапния (PaCO2 > 60 mmHg). 

- декомпенсация на хронична  ДН при лица под 18 год.: тахипнея над 
определените нормални стойности, съобразени с възрастта на детето; 
тахикардия над определените нормални стойности, съобразени с 
възрастта на детето; участие на допълнителната/умора на дихателната 
мускулатура; тотален тираж; хипоксемия  РаО2 под 60 mm Hg; поява 
или нарастване на  хиперкапния  

Индикации за провеждане на интензивно лечение: 
- тежка диспнея, неповлияна от лечението в предишните етапи; 
- промени в съзнанието; 
- умора на дихателната мускулатура; 
- влошаваща се артериална хипоксемия (PaO2 <50 mmHg), въпреки 

кислородотерапия; 
- нарастваща хиперкапния (PaCO2 > 70 mmHg) и ацидемия (рН < 7.25);  
- необходимост от механична вентилация. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- овладяна симптоматика и причина за развитие на остра при хронична ДН;  
-  подобрени (стабилни) параметри на КГА;  
- уточнена терапия и поведение в амбулаторни условия;  
- рехабилитация и обучение на болните. 
 

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 102 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХОПНЕВМОНИЯ В ДЕТСКА 
ВЪЗРАСТ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J13, J14, J15.0, 
J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8, J18.0, J18.1, J18.8, 
J69.0, J69.1, J69.8 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.44, 89.37, 89.54, 89.65, 
89.66, 90.33, 90.43, 90.53, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.94, 93.96, 99.21, 99.23, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по детска пневмология и фтизиатрия III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“  
- по педиатрия минимум I ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия“  
- по неонатология минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Неонатология“ – за новородени, отглеждани в структурата до 28 ден  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- при деца от 0 до 2 години, и доказани рентгенологично възпалителни 
промени (едностранно или двустранно); 

- масивно засягане на белодробния паренхим (интерстициум) едностранно 



или двустранно; 
- тежко общо състояние на болното дете с изразен интоксикационен 

синдром, цианоза; 
- съчетание на друго основно заболяване с пневмония; 
- изразен интоксикационен синдром; 
- дихателна недостатъчност - ІІ - ІІІ степен; 

- тахипнея (тахидиспнея) - до 1 год. - > 50/мин.; 1 - 6 год. - > 40/мин.; над 6 
год. > 30/мин; 

- сформиране на разпад в пневмоничния възпалителен инфилтрат; 
- засягане на интерлобарната плевра  или на голямата плеврална кухина; 

- прояви на сърдечно засягане по време на пневмоничния процес, като 
негово усложнение, следствие или начало; 

- обтурационен тип ателектаза. 
- пневмония при неинфекциозни болести: чуждо тяло в дихателните пътища; 

вроден имунен дефицит; вродени белодробни аномалии. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията при деца се извършва след: 
- повлияване на фебрилния синдром; 
- отзвучаване на клиничните симптоми; 
- повлияване на физикалната белодробна находка; 
- нормализиране на стойностите от КГА. 
 

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 103 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХИОЛИТ В ДЕТСКАТА 
ВЪЗРАСТ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: J21.0, J21.8, J21.9 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 87.44, 89.37, 89.54, 89.65, 89.66, 
90.33, 90.43, 90.53, 90.59 
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.94, 93.96, 99.21, 99.23, 99.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по детска пневмология и фтизиатрия III ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Педиатрия“  
- по педиатрия минимум I ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Педиатрия“  
- по неонатология минимум II ниво на компетентност съгласно медицински 
стандарт „Неонатология“ – за новородени, отглеждани в структурата до 28 ден  

 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- задължително се хоспитализират: всички деца до 1 (една) годишна възраст;  
- задължително се хоспитализират: деца с придружаващи тежки хронични 

заболявания (вродени сърдечни малформации, имунен дефицит, хронични 



белодробни заболявания и др. ); 
- клинични данни и белези на дихателна недостатъчност; 
- задължително обективизиране на тежестта с пулсоксиметрия и/или КГА – 

установяване на РаО2 < 90 mmHg (при липса на друга остра или хронична 
белодробна или сърдечна патология);  

 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- повлияване на фебрилния синдром; 
- овладяване на клиничните симптоми; 
- повлияване на физикалната белодробна находка. 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


