
БОЛНИЧЕН ПАКЕТ „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА КОЖНО-
ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ“  

 
КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖКОПРОТИЧАЩИ БУЛОЗНИ 

ДЕРМАТОЗИ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: L10.0, L10.1, L10.2, L10.3, L10.4, L10.5, 
L10.8, L12.0, L12.1, L12.2, L12.3, L12.8, L13.0, L13.8 

 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 27.21, 27.23, 27.24, 70.24, 86.11, 

86.19, 91.69 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.21, 99.22, 99.23, 99.24, 99.25, 

99.29 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ  
• минимум ІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 

„Кожни и венерически болести” 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- новооткрит случай с диагноза пемфигус, пемфигоид или дерматитис 

херпетиформис с оглед уточняване на диагнозата (хистологично 
изследване, имунофлуоресцентна диагностика, имуноблот) и уточняване 
на терапевтична схема до достигане на морбистаза; 

- при тласък на пемфигус, пемфигоид или дерматитис херпетиформис 
(наличие на 5 или повече булозни или ерозивни лезии), който не може да 
бъде овладян в амбулаторни условия, наличие на хистологична диагноза 
от предходна хоспитализация, но с давност не повече от 5 години и ДИФ, 
поставен при предишна хоспитализация. 

- при тежки усложнения на пемфигус, пемфигоид или дерматитис 
херпетиформис, свързани с основното заболяване или странични 
действия от приложените медикаменти. 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- достигане на морбистаза; 
- контрол върху страничните действия от кортикостероидното и 

имуносупресивно 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 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖКОПРОТИЧАЩИ БАКТЕРИАЛНИ 
ИНФЕКЦИИ НА КОЖАТА “  

 
1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: A46, B02.7, B02.8, L03.1, L03.2, L03.3, 

L03.8, L08.0, L88 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 90.53, 91.61, 91.62, 91.63 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 93.57, 99.21, 99.22, 99.29 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ  

• минимум ІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кожни и венерически болести” 

 
4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- силно изразена локална възпалителна реакция с ширина над 5 см и 
палпируемо уплътнение в дълбочина на засегнатия участък; 

- дисеминирани пиодермични лезии; 
- кожно възпаление с изразена общотоксична симптоматика; 
- бактериална инфекция на кожата при пациенти със следните съпътстващи 

хронични заболявания и състояния - диабет, сърдечно-съдови нарушения, 
ХБН, хипотрофия, хепатопатии, хеморагични състояния, неоплазии, 
колагенози, дебилност, вродени тежки аномалии, вродени или придобити 
имунодефицитни състояния; 

- херпес-зостерна инфекция на кожата с импетигинизация; 
- рецидив, който не може да бъде овладян в амбулаторни условия след 10 

дни; 
- лимфонодулит - лимфни възли с големина на лешник, в участъка до 

кожното възпаление. 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- постигане на овладяване на локалните и общотоксични възпалителни прояви; 
- контрол върху страничните действия на антибактериалните препарати. 
 

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

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

 



 

 

КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖКОПРОТИЧАЩИ ФОРМИ НА 
ПСОРИАЗИС - ОБИКНОВЕН, АРТРОПАТИЧЕН, ПУСТУЛОЗЕН И 

ЕРИТРОДЕРМИЧЕН “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.5 
L40.8 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 27.24, 86.11, 90.53, 91.63, 91.69 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.21, 99.22, 99.25, 99.29, 99.82, 

99.83 
 

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ  
• минимум ІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 

„Кожни и венерически болести” 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- Болни със засягане на повече от 30% от кожната повърхност. 
- Псориатична еритродермия  
- Псориатична артропатия на повече от една става и засягане на повече от 

20% от кожната повърхност. 
- Генерализиран пустулозен псориазис. 
- Асоциация с вътрешни болести (които нямат връзка с псориазиса и такива, 

които влошават псориазиса като ИБС, диабетес мелитус и др.) 
- Медикаментозно влошен псориазис. 
- Деца до 12 год. за уточняване на диагнозата. 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- овладяване на острите прояви, достигане на морбистаза;  
- контрол върху страничните действия от цитостатичното лечение и лечението с 

ароматни ретиноиди. 
 

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

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

 



 

КП „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЕРИТРОДЕРМИИ “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: C84.0, L20.8, L21.1, L23.3, L23.4, L23.5, 
L23.7, L24.4, L27.0, L44.0, Q80.0, Q80.8 

 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 86.19, 90.53, 91.63, 91.69 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.21, 99.23, 99.25, 99.29, 99.82  

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ  

• минимум ІІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кожни и венерически болести” 

 
4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

4.1.За непосредствен прием: 

- генерализиран екзантем, засягащ над 70% от кожната повърхност; 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- овладяване на острите прояви, достигане на морбистаза;  
- контрол върху страничните действия от цитостатичното лечение и лечението с 

кортикостероиди. 
 

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

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

 



 

КП „ЛЕЧЕНИЕ НА КОЖНИ ПРОЯВИ ПРИ СЪЕДИНИТЕЛНО-ТЪКАННИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ И ВАСКУЛИТИ “  

 
1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: L93.1, L93.2, L95.8, L98.2, L98.3, M33.1 

 
2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 27.21, 27.23, 27.24, 86.11, 86.19, 

90.39, 90.59, 91.63, 91.69 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.21, 99.22, 99.23, 99.25, 99.29 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ  

• минимум ІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кожни и венерически болести” 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
4.1. За непосредствен прием: 
- субакутен кожен лупус еритематодес 
- фебрилна неутрофилна дерматоза [Sweet] 
- - тежки дисеминирани форми на кожни прояви при съединително-тъканни 

заболявания и васкулити 
4.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- резистентни на амбулаторно лечение пациенти или влошаване на състоянието; 
- други кожни васкулити 
- други форми на кожен лупус еритематодес 
- еозинофилен целулит /Wells/ 

- други дерматомиозити 
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- достигане на морбистаза;  
- контрол върху страничните действия от цитостатичното лечение и лечението с 

кортикостероиди. 
 

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

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

 



КП „ЛЕЧЕНИЕ НА СИФИЛИС ПРИ БРЕМЕННИ ЖЕНИ И ПРИ МАЛИГНЕНИ 
ФОРМИ (НА ВТОРИЧЕН И ТРЕТИЧЕН СИФИЛИС) С КРИСТАЛЕН 

ПЕНИЦИЛИН “  
 

1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: A50.0, A50.1, B20.1, O98.1 
 

2. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
� ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 90.59 
� ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 99.21, 99.22, 99.29 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ  

• минимум ІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Кожни и венерически болести” 
 

4. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- данни за сифилис при бременни жени; 
- малигнени форми на сифилис (вроден сифилис), налагащи лечение с кристален 

пеницилин; 
- пациенти с положителни серологични проби за сифилис при HIV – болни. 

 
5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- Овладяване на клиничните прояви (при налични такива). 
- Завършване на пълен курс на 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.  

 
 


