
КП „ТРАНСУРЕТРАЛНО ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР СТАДИИ T1-3, N 0-2, M 0-1“ 
 

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

2. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 57.49 
 

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

стандарт „Урология“ 
• 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“, с дейност по урология минимум II ниво на 
компетентност съгласно медицински стандарт „Урология“ 

 
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: 
- болни с онкологични заболявания на пикочния мехур, независимо от стадия, с 

необходимост от трансуретрална ексцизия или деструкция на лезия или тъкан под обща 
или регионална анестезия, поради проява на: 

- профузна хематурия, неовладяна по консервативен път; 
- изразена вторична анемия; 
- хемотампонада на пикочния мехур; 
- ОБН в резултат на обструктивна уростаза. 

- болни с онкологично заболяване на пикочния мехур и наличието на 
диагностициран тумор на пикочния мехур, независимо от клиничните прояви и стадии 
по TNM-класификация - T1-3, N0-2, M0-1, което обуславя необходимостта от 
трансуретрална ексцизия или деструкция на лезия или тъкан под обща или регионална 
анестезия.  

- болни със туморно заболяване на пикочния мехур и/или наличието на 
диагностицирано туморно новообразувание на пикочния мехур, независимо от 
клиничните прояви, обуславящ необходимост от трансуретрална ексцизия или 
деструкция на лезия или тъкан под обща или регионална анестезия.  
 
Забележка: При пациенти със злокачествени и доброкачествени новообразувания 
задължително се извършва патологоанатомично изследване.  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- осъществена трансуретрална оперативна интервенция; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- осигурен уринен дренаж; 

 
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. 



 

КП „РАДИКАЛНА ЦИСТОПРОСТАТЕКТОМИЯ С ОРТОТОПИЧЕН ПИКОЧЕН 
МЕХУР“  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
3. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 57.71, 57.87 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
- по урология минимум II ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 

„Урология“ 
- 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“, с дейност по урология минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Урология“ 

 
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: 
На хоспитализация и оперативно лечение подлежат случаите с: 
- профузна хематурия, неовладяна по консервативен път и изразена вторична 

анемия; 
- хемотампонада на пикочния мехур; 
- ОБН в резултат на обструктивна уростаза; 
- болни с доказан напреднал тумор на пикочния мехур (по TNM класификация T1-

3 N1-2 M0- 1), независимо от клиничните прояви.  
 
Забележка: При пациенти със злокачествени и доброкачествени новообразувания 
задължително се извършва патологоанатомично изследване.  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- липса на патологични процеси в областта на коремния разрез и/или 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. 
 
 
КП „ТРАНСУРЕТРАЛНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
4. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 60.21, 60.29 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
- по урология минимум II ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 

„Урология“ 
- 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“, с дейност по урология минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Урология“ 

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. Индикации за непосредствен прием: 

- болни със заболяване на простатната жлеза, показани за оперативно лечение 
чрез трансуретрална простатектомия и необходимост от спешна оперативна 
интервенция в случаите с проява на някои от следните симптоми: 

- ретенция на урината; 
- уроинфекция с фебрилитет; 
- случаите с профузна хематурия, неовладяна по консервативен път; 
- хемотампонада на пикочния мехур; 
- ОБН в резултат на обструктивна уростаза. 

- болни с доказано злокачествено заболяване на простатната жлеза, 
предизвикващо обструкция, показани за оперативно лечение чрез трансуретрална 
простатектомия;  

 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- при данни за доброкачествена простатна хиперплазия и проява на симптоми от 

обструктивен и възпалителен тип, показани за оперативно лечение чрез трансуретрална 
простатектомия; 
 
Забележка: При пациенти със злокачествени и доброкачествени новообразувания 
задължително се извършва патологоанатомично изследване.  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- осигурен уринен дренаж. 
 



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. 
 
 
 
 
 



 

КП 73 „ОТВОРЕНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНА 
ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА И НЕЙНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ, С 
ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЕНДОСКОПСКИ МЕТОД 
 

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

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 60.3, 60.4, 60.62 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
- по урология минимум II ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 

„Урология“ 
- 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“, с дейност по урология минимум II ниво на компетентност съгласно 
медицински стандарт „Урология“ 

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: 
4. 3.1. Индикации за непосредствен прием: 

- болни със заболяване на простатната жлеза, показани за оперативно лечение 
чрез отворен метод и необходимост от спешна оперативна интервенция в 
случаите с проява на някои от следните симптоми: 

- ретенция на урината; 
- уроинфекция с фебрилитет; 
- случаите с профузна хематурия, неовладяна по консервативен път; 
- хемотампонада на пикочния мехур; 
- ОБН в резултат на обструктивна уростаза. 

 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- при данни за доброкачествена простатна хиперплазия и проява на симптоми от 
обструктивен и възпалителен тип, показани за оперативно лечение чрез отворен 
метод; 

Забележка: При пациенти с доброкачествена хиперплазия на простата 
задължително се извършва патологоанатомично изследване.  
 

5. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- липса на патологични процеси в областта на разреза и/или областта на 

операцията. 
 

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 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 76 „ЕНДОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ОБСТРУКЦИИ НА ГОРНИТЕ 
ПИКОЧНИ ПЪТИЩА “  
 

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

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 55.03, 56.0, 56.2, 56.31, 56.33, 59.8, 
59.95 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
- по урология минимум ІI ниво съгласно медицински стандарт „Урология”;  
- по хируругия минимум ІI ниво съгласно медицински стандарт „Общи 

медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“ с дейност по урология 
минимум ІI ниво съгласно медицински стандарт „Урология”; 
 
Забележка: Лечебното заведение следва да разполага задължително с възможност за 
патоанатомични изследвания, КАТ или ЯМР, интензивно лечение съгласно медицински 
стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“, както и за консервативно, 
ендоурологично или оперативно лечение на възможните усложнения (в т.ч. и по 
договор). 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием: 
- болни с уретерен конкремент или друга причина за обструкция с продължителна 

и неповлияваща се от консервативно лечение бъбречна колика и при данни от образни 
изследвания за застойни промени в горните пикочните пътища и/или наличието на 
конкремент и проява на повече от един от следните симптоми: 

- силна болка и тежест в лумбалната област; 
- олигурия/анурия; 
- гадене и/или повръщане; 
- положително succussio renalis; 

 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- болни, провеждащи амбулаторно лечение с персистиране на симптоматиката от 

уринната обструкция в горните пикочни пътища (ГПП), в резултат от уретерен 
конкремент или друга причина.  

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- осигурен уринен дренаж (спонтанен или чрез стент). 
 

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 77 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВРОДЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 
ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА “  
 

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

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 57.91, 58.45, 58.47 
 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
- по урология минимум ІI ниво съгласно медицински стандарт „Урология”;  
- по хируругия минимум ІI ниво съгласно медицински стандарт „Общи 

медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“ с дейност по урология 
минимум ІI ниво съгласно медицински стандарт „Урология”; 

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

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: 
- Диагностицирани вродени заболявания на пикочо-половата система, налагащи 

отворена оперативна интервенция. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- осигурен уринен дренаж; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- липса на патологични процеси в областта на 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
КP 78 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ МЪЖКА ПОЛОВА СИСТЕМА “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
5. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 60.11, 60.71, 60.72, 60.73, 61.2, 61.3, 

61.41, 61.42, 61.91, 61.92, 61.99, 62.2, 62.3, 62.41, 62.42, 62.5, 62.61, 62.7, 62.91,  
62.92, 62.99, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.51, 63.52, 63.59, 63.6, 63.71, 63.72, 63.73, 63.81, 
63.83, 63.84, 63.89, 63.92, 63.93, 63.94, 63.95, 63.99, 64.0, 64.41, 64.42, 64.92, 64.98 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
- по урология минимум I ниво съгласно медицински стандарт „Урология”;  
- по хируругия минимум I ниво съгласно медицински стандарт „Общи 

медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“ с дейност по урология 
минимум I ниво съгласно медицински стандарт „Урология”; 

- 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 следва да разполага задължително с възможност за 
патоанатомични изследвания и интензивно лечение съгласно медицински стандарт 
„ Анестезия и интензивно лечение“. 
 

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
3.1. За непосредствен прием: 
- Диагностицирани заболявания на мъжката полова система, налагащи отворена 

оперативна интервенция по спешност, най-често при травматични наранявания на 
пениса и/или на скротума и неговото съдържимо, и проява на някои от следните 
симптоми: 

- видими разкъсвания; 
- голям хематом; 
- силна палпаторна болка. 

 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- Диагностицирани заболявания на мъжката полова система, налагащи отворена 

оперативна интервенция в планов порядък.  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията се извършва при следните условия: 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- възстановена перисталтика и дефекация; 
- липса на патологични процеси в областта 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.  

КП 79 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ДОЛНИТЕ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА С 
ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ“  

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

6. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 56.84, 57.59, 57.6, 57.83, 57.84, 57.86, 
64.3 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
- по урология минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Урология”;  
- 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“ с дейност по урология 
минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Урология”; 
 
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: 
3.1. За непосредствен прием: 

- онкологични заболявания; 
- вродени малформации на долни пикочни пътища 
 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
Диагностицирани пикочно-чревни или други фистули на пикочния мехур, с 

проява на някои от следните симптоми: 
- частично или пълно незадържане на урината; 
- изтичане на урината от нетипично място; 
- болки в корема; 
- дизурични смущения; 
- уроинфекция. 

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

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- осигурен уринен дренаж 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- възстановена перисталтика и дефекация; 
- 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. 
 
КП 80 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ДОЛНИТЕ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА СЪС 
СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ “  

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

 
7. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 57.19, 57.21, 57.22, 57.51, 57.82, 

59.19, 59.21, 59.94, 60.81, 60.82 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
- по урология минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Урология”;  
- 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“ с дейност по урология 
минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Урология”; 
 

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: 
3.1. За непосредствен прием: 
На спешна хоспитализация и оперативно лечение подлежат случаите с проява на 

някои от следните симптоми: 
- профузна хематурия, неовладяна по консервативен път; 
- изразена вторична анемия; 
- хемотампонада на пикочния мехур; 
- ОБН в резултат на обструктивна уростаза. 



- онкологични заболявания; 
- вродени малформации на долни пикочни пътища 
 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
Диагностицирани заболявания на пикочо-половата система, налагащи отворена 

оперативна интервенция в планов порядък.  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията при пациентите, при които е извършена оперативна 

процедура върху пикочо-половата система със среден обем, се извършва при следните 
условия: 

- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- възстановена перисталтика и дефекация; 
- 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 81 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИНКОНТИНЕНЦИЯ 
НА УРИНАТА “  

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

 
8. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 58.93, 58.99, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 

59.71, 59.72, 59.79 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
- по урология минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Урология”;  
- 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“ с дейност по урология минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Урология”; 

 

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, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА 

ПЛАНОВ ПРИЕМ: 
Диагностицирани заболявания, с прояви на инконтиненция на урината, налагащи 

отворена оперативна интервенция. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията се извършва при следните условия: 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- осигурен уринен дренаж; 
- възстановена перисталтика и дефекация; 
- липса на патологични процеси в областта 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 82 „РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ В УРОЛОГИЯТА “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
 
9. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 58.46, 58.49, 64.43, 64.44, 64.45, 64.49 
 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ ДЕЙНОСТИ 
- по урология минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Урология”;  
- 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“ с дейност по урология минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Урология”; 
- 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: 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: 

1.1. За непосредствен прием: 
- Състояния след травма и при онкологични заболявания, налагащи извършването на 
реконструктивна операция по спешност. 

1.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
Диагностицирани заболявания на мъжката полова система, налагащи 

извършването на реконструктивна операция. 
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията се извършва при следните условия: 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- осигурен уринен дренаж; 
- възстановена перисталтика и дефекация; 
- 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.  

 



 
 
 
 
Клинична пътека 83 „ЕНДОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ОБСТРУКЦИИ НА 
ДОЛНИТЕ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА “  
 

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

10. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 57.0, 58.0, 58.1, 58.31, 58.5, 58.6, 60.0, 
60.94, 60.97 

 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по урология минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Урология”;  
- 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“ с дейност по урология минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Урология”; 

 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за 
провеждане на анестезия и интензивно лечение в съответствие с изискванията на 
медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“.  
 
3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

1.1. За непосредствен прием: 
- ретенция на урината; 
- случаите с профузна хематурия, неовладяна по консервативен път; 
- изразена вторична анемия; 
- хемотампонада на пикочния мехур; 
- ОБН в резултат на обструктивна уростаза. 
 
1.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
Диагностицирани заболявания с обструкция на долните пикочни пътища, 

налагащи ендоскопска оперативна интервенция. 
 

3. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията се извършва при следните условия: 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- осигурен уринен дренаж; 
- липса на патологични процеси в областта на оперативната рана. 
 

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.  



 
 
 
 
Клинична пътека 84 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ТРАВМИ НА 
ДОЛНИТЕ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА “  
 

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

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 57.17, 57.18, 57.81, 58.41, 58.44, 59.19 
 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по урология минимум I ниво съгласно медицински стандарт „Урология”;  
- по хируругия минимум I ниво съгласно медицински стандарт „Общи 
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 
хирургия“ с дейност по урология минимум I ниво съгласно медицински 
стандарт „Урология”; 

 

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

3. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
- случаите с травма на долните пикочни пътища с проява на някои от следните 

симптоми: 
- травматичен шок; 
- изразен фебрилно-интоксикационен, септичен и/или анемичен синдром; 
- болка в областта на корема; 
- хематурия с различна интензивност; 
- дизурични смущения. 

 
4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията на пациентите, при които е извършена оперативна процедура 

върху пикочо- половата система със среден обем, се извършва при следните условия: 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- осигурен уринен дренаж; 
- възстановена перисталтика и дефекация; 
- 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.  

 
 



 
 
 
 
Клинична пътека 85 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЪБРЕКА И УРЕТЕРА С 
ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ “  

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

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 40.52, 40.53, 40.54, 40.59, 55.01, 55.02, 
55.04, 55.11, 55.12, 55.31, 55.4, 55.51, 55.52, 55.53, 55.54, 55.7, 55.81, 55.84, 55.85, 55.86, 
55.87, 55.89, 55.91, 55.97, 55.98, 55.99, 56.2, 56.40, 56.41, 56.42, 56.52, 56.62, 56.72, 56.73, 
56.74, 56.75, 56.79, 56.82, 56.83, 56.84, 56.85, 56.86, 56.89, 56.95, 59.02 

 
6. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по урология минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Урология”;  
- 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“ с дейност по урология минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Урология”; 

 
Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за 
извършване на патоанатомично изследване и 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. 

 
2. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 

4.1. За непосредствен прием: 
- болни с проява на съчетание от  някои от следните симптоми: травматичен шок; 

интензивна хематурия; изразен фебрилен и/или анемичен синдром; изразен септичен и 
интоксикационен синдром; данни от образни изследвания за изразени застойни 
промени в горните пикочни пътища; лабораторни данни за изразена азотна задръжка. 

- болни с диагностицирано онкологично заболяване на бъбрека и/или уретера, 
независимо от клиничните прояви и стадии 

4.1. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- болни, провеждащи амбулаторно лечение, при които се наблюдава 

незадоволителен терапевтичен ефект и проява на някои от следните симптоми: болка в 
областта на бъбреците и/или над симфизата, дизурични оплаквания, прояви на 
фебрилно-интоксикационен, консумативен, септичен и анемичен синдром;  
левкоцитурия и/или бактериурия; промени в кръвната картина с данни за възпалителен 
процес; евентуално положителна хемокултура; данни от образни изследвания за 
изразени застойни промени в горните пикочни пътища. 
Забележка: При пациенти със съмнение за oнкологични заболявания задължително се 
извършва патологоанатомично изследване  



 
3. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията при пациентите, при които е извършена голяма оперативна 

процедура върху бъбрек и/или уретер, се извършва при следните условия: 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- осигурен уринен дренаж на горните пикочни пътища; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- възстановена перисталтика и дефекация; 
- липса на патологични процеси в областта на оперативната рана. 
 

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. 
 
Клинична пътека 86 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЪБРЕКА И УРЕТЕРА 
СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ”  
 

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

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 55.39, 55.82, 55.83, 55.92, 55.93, 55.94, 
59.09 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по урология минимум II ниво съгласно медицински стандарт „Урология”;  
- 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“ с дейност по урология минимум II ниво съгласно медицински 
стандарт „Урология”; 

 
Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за 
извършване на патоанатомично изследване и 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: 
- болни с проява на съчетание от  някои от следните симптоми: травматичен шок; 
интензивна хематурия; изразен фебрилен и/или анемичен синдром; изразен 
септичен и интоксикационен синдром; данни от образни изследвания за изразени 
застойни промени в горните пикочни пътища; лабораторни данни за изразена 
азотна задръжка. 
- болни с диагностицирано онкологично заболяване на бъбрека и/или уретера, 



независимо от клиничните прояви и стадии 
3.2. Индикации, при които се допуска планов прием: 
- болни, провеждащи амбулаторно лечение, при които се наблюдава 
незадоволителен терапевтичен ефект и проява на някои от следните симптоми: 
болка в областта на бъбреците и/или над симфизата, дизурични оплаквания, прояви 
на фебрилно-интоксикационен, консумативен, септичен и анемичен синдром;  
левкоцитурия и/или бактериурия; промени в кръвната картина с данни за 
възпалителен процес; евентуално положителна хемокултура; данни от образни 
изследвания за изразени застойни промени в горните пикочни пътища. 

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

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията при пациентите, при които е извършена голяма оперативна 

процедура върху бъбрек и/или уретер, се извършва при следните условия: 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- възстановена перисталтика и дефекация; 
- 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 87 „РАДИКАЛНА ЦИСТЕКТОМИЯ. РАДИКАЛНА 
ЦИСТОПРОСТАТЕКТОМИЯ “  

 
1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 56.51, 56.61, 56.71, 57.71, 57.79, 57.88 
 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по урология III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 
„Урология”;  
 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за 
извършване на патоанатомично изследване, и провеждане на анестезия и интензивно 
лечение минимум II ниво на компетентност в съответствие с изискванията на 
медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“, както и структура по 
нуклеарна медицина (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: 
- случаите с проява на някои от следните симптоми: профузна хематурия, 

неовладяна по консервативен път; изразена вторична анемия; хемотампонада на 
пикочния мехур; ОБН в резултат на обструктивна уростаза. 

- болни с диагностицирано онкологично заболяване на пикочния мехур и/или 
простатната жлеза, независимо от клиничните прояви и стадии (до ІV стадий) или по 
TNM-класификация - T1-3, N1-2 M0-1, което обуславя необходимостта от урологична 
интервенция под обща или регионална анестезия. 
 
Забележка: При пациенти със съмнение за oнкологични заболявания задължително се 
извършва патологоанатомично изследване  
 

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията при пациентите, страдащи от онкологично заболяване на 

пикочния мехур и/или простата, се извършва при следните условия: 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- възстановена перисталтика и дефекация; 
- липса на патологични процеси в областта на коремния разрез и/или областта на 

операцията; 
- обучение на пациента и близките му относно постоперативния режим, в 

съответствие с използвания метод на деривация 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 88 „РАДИКАЛНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ “  
 

1. КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ:  
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: 60.5 
 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРУКТУРИ/ДЕЙНОСТИ 

- по урология III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт 



„Урология”;  
 

Забележка: В лечебното заведение следва да бъде осигурена възможност за 
извършване на патоанатомично изследване, и провеждане на анестезия и интензивно 
лечение минимум II ниво на компетентност в съответствие с изискванията на 
медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“, както и структура по 
нуклеарна медицина (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: 
- случаите с профузна хематурия, неовладяна по консервативен път; изразена 

вторична анемия; хемотампонада на пикочния мехур; 
- ОБН в резултат на обструктивна уростаза. 
- болни с хистологично доказан карцином на простатната жлеза. 

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

4. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ: 
Дехоспитализацията при пациентите, страдащи от онкологично заболяване на 

простатата, се извършва при следните условия: 
- липса на фебрилитет през последните 24 часа; 
- липса на значими субективни оплаквания; 
- осигурен уринен дренаж; 
- липса на патологични процеси в областта на коремния разрез и/или 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. 


