
Четвъртък, 7 февруари 2013 г. София Цена 0,80 лв.

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ИЗВЪНРЕДЕН

БРОЙ 

12

МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-8 
от 31 януари 2013 г.

на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса

Приложение № 3
Клинични пътеки по Решението (продължение от бр. 11)

КП № 257.1 КОНВЕНЦИОНАЛНА ТЕЛЕГАМАТЕРАПИЯ И БРАХИТЕРАПИЯ СЪС ЗАКРИТИ 
ИЗТОЧНИЦИ

Минимален болничен престой – 3 дни
КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10 
При тези видове лъчелечение като основна диагноза се поставя код Z51.0, а като придружаващо заболяване 
съответният код на злокачественото или доброкачествено новообразувание.
Други видове медицинска помощ

Не включва: последващо изследване след лечение (Z08 – Z09)
Z51.0 Курс радиотерапия (поддържащ)
Злокачествено новообразувание на устната

Не включва: кожа на устната (С43.0, С44.0)
С00.0 Външна повърхност на горната устна

 Горна устна:
• БДУ
• външна повърхност 
• червена ивица [vermilion border]

С00.1 Външна повърхност на долната устна
 Долна устна:

• БДУ
• външна повърхност
• червена ивица

С00.2 Външна устна, неуточнена
 Червена ивица БДУ

С00.3 Горна устна, вътрешна повърхност
 Горна устна:

• букална повърхност
• френулум
• лигавица (мукоза)
• устна повърхност

С00.4 Долна устна, вътрешна повърхност
 Долна устна:

• букална повърхност
• френулум
• лигавица
• устна повърхност

С00.5 Устна, неуточнена, вътрешна повърхност
 Устна, неуточнена като горна или долна:

• букална повърхност
• френулум
• лигавица
• устна повърхност

С00.6 Комисура на устните
С00.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните
С01 Злокачествено новообразувание на основата на езика

Горна повърхност на основата на езика
 Неподвижна част на езика БДУ
 Задна трета на езика

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
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Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на езика
С02.0 Горна повърхност на езика

 Предните две-трети на езика, горна повърхност
 Не включва: горна повърхност на основата на езика (С01)

С02.1 Странични ръбове на езика
 Връх на езика
С02.2 Долна повърхност на езика
 Предните две-трети на езика, долна повърхност
 Френулум на езика
С02.3 Предните две-трети на езика, неуточнена част
 Средна част на езика БДУ
 Подвижна част на езика БДУ
С02.4 Езикова сливица

Не включва: сливица БДУ (С09.9)
С02.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика

 Злокачествено новообразувание на езика, което по място на възникване не може да бъде отнесено към 
нито една от рубриките С01 – С02.4

Злокачествено новообразувание на венците
Включва: алвеоларна лигавица

 гингива 
Не включва: злокачествени одонтогенни новообразувания (С41.0 – С41.1)

С03.0 Горен венец
С03.1 Долен венец
С03.9 Венец, неуточнен
Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина
С04.0 Предна част на пода на устната кухина
 Предна част на премоларно-канинната област
С04.1 Странична част на пода на устната кухина
С04.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на устната кухина
Злокачествено новообразувание на небцето
С05.0 Твърдо небце
С05.1 Меко небце

Не включва: назо-фарингеална повърхност на мекото небце (С11.3)
С05.2 Увула (мъжец)
С05.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на небцето
С05.9 Небце, неуточнено

 Свод на устната кухина
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина
С06.0 Лигавица на бузите
 Вътрешна повърхност на бузите БДУ

Лигавица на бузите
С06.1 Предверие на устната кухина

 Бразда (сулкус) на бузата (горна)(долна)
 Бразда (сулкус) на устната (горна)(долна)

С06.2 Ретромоларна област
С06.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части 

на устната кухина
С07 Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)
Злокачествено новообразувание на друга и неуточнена част на големите слюнчени
жлези

Не включва: злокачествени новообразувания на малките слюнчени жлези, които се класифицират 
според тяхната анатомична локализация 

 злокачествени новообразувания на малките слюнчени жлези БДУ (С06.9)
 паротидна жлеза (С07)

С08.0 Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)
 Субмаксиларна жлеза
С08.1 Подезична жлеза (сублингвална)
С08.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези

 Злокачествено новообразувание на големите слюнчени жлези, което по място на възникване не може да 
бъде отнесено към нито една от рубриките С07 – С08.1

Злокачествено новообразувание на сливицата (тонзила)
Не включва: езикова тонзила (С02.4)

  фарингеална тонзила (С11.1)
С09.0 Тонзиларна ямка
С09.1 Тонзиларна дъга (предна) (задна)
С09.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата
С09.9 Тонзила, неуточнена

 Тонзила:
• БДУ
• фауциална
• небна

Злокачествено новообразувание на орофаринкса (мезофаринкс)
Не включва: тонзила (С09. – )
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С10.0 Валекула
С10.1 Предна повърхност на епиглотиса
 Епиглотис, свободен ръб
 Глосо-епиглотисна гънка(и)

Не включва: епиглотис (супрахиоидеум) БДУ (С32.1)
С10.2 Странична стена на орофаринкса
С10.3 Задна стена на орофаринкса
С10.4 Бранхиална цепка
 Бранхиална киста [локализация на новообразувание]
С10.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса

 Гранична област на орофаринкса
Злокачествено новообразувание на носоглътката (назофаринкс)
С11.0 Горна стена на назофаринкса

 Свод на назофаринкса
С11.1 Задна стена на назофаринкса
 Аденоидни вегетации 
 Фарингеална тонзила
С11.2 Странична стена на назофаринкса
 Ямка на Rosenmuller
 Отвор на Евстахиевата тръба
 Фарингеален рецесус
С11.3 Предна стена на назофаринкса
 Под на назофаринкса
 Назофарингеална (предна)(задна) повърхност на мекото небце
 Заден край на носа:

• раковини
• преграда (септум)

С11.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на назофаринкса
С12 Злокачествено новообразувание на пириформения синус

 Пириформена ямка
Злокачествено новообразувание на хипофаринкса

Не включва: пириформен синус (С12)
С13.0 Посткрикоидна област
С13.1 Ариепиглотисна гънка, обърната към хипофаринкса
 Ариепиглотисна гънка:

• БДУ
• гранична (маргинална) зона
Не включва: ариепиглотисна гънка, обърната към ларинкса (С32.1)

С13.2 Задна стена на хипофаринкса
С13.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса
Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

Не включва: устна кухина БДУ (С06.9)
С14.0 Фаринкс, неуточнен
С14.2 Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)
С14.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и 

фаринкса
 Злокачествено новообразувание на устните, устната кухина и фаринкса, което по място на възникване 

не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С00 – С14.2
Злокачествено новообразувание на хранопровода

Забележка: Предлагат се две алтернативни субкласификации:
 .0 – .2 по анатомично описание
 .3 – .5 по трета на органа
  Това отклонение от принципа, според който рубриките следва да се изключват 

взаимно, е преднамерено, и въпреки че се използват и двете терминологични 
форми, отделните анатомични области не са сходни.

С15.0 Шийната част на хранопровода
С15.1 Гръдната част на хранопровода
С15.2 Коремната част на хранопровода
С15.3 Горната трета на хранопровода
С15.4 Средната трета на хранопровода
С15.5 Долната трета на хранопровода
С15.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон)
С18.0 Цекум
 Илео-цекална клапа
С18.1 Апендикс
С18.2 Колон асценденс
С18.3 Флексура хепатика
С18.4 Колон трансверзум
С18.5 Флексура лиеналис
С18.6 Колон десценденс
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С18.7 Колон сигмоидеум
 Сигмоидална (флексура)

 Не включва: ректосигмоидална област (С19)
С18.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво
С19 Злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област

 Колон с ректум
 Ректосигмоидална област (колон)

С20 Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)
 Ампула ректи

Злокачествено новообразувание на ануса и аналния канал
С21.0 Анус, неуточнена локализация

Не включва: анален(-на):
• ръб (С43.5, С44.5)
• кожа (С43.5, С44.5)
перианална кожа (С43.5, С44.5)

С21.1 Анален канал
 Сфинктер на ануса
С21.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния 

канал
 Аноректална област
 Анус с ректум
 Злокачествено новообразувание на ректума, ануса и аналния канал, което по място на възникване не 

може да бъде отнесено към нито една от рубриките С20 – С21.2
Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо
С30.0 Носна кухина

 Хрущял на носа
 Носни раковини
 Вътрешна част на носа
 Преграда (септум) на носа
 Вестибулум на носа
 Не включва: кост на носа (С41.0)
 нос БДУ(С76.0)
 обонятелна луковица (С72.2)
 заден край на носната преграда и раковините (С11.3)
 кожа на носа (С43.3, С44.3)

С30.1 Средно ухо
 Евстахиева тръба
 Вътрешно ухо
 Мастоидни клетки
 Не включва: слухов канал (външен) (С43.2, С44.2)
 кости на ухото (меатус) (С41.0)
 хрущял на ухото (С49.0)
 кожа на (външно) ухо (С43.2, С44.2)

Злокачествено новообразувание на синусите
С31.0 Максиларен синус

Антрум (на Highmore) (максиларен)
С31.1 Етмоидален синус
С31.2 Фронтален синус
С31.3 Сфеноидален синус
С31.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите
Злокачествено новообразувание на ларинкса
С32.0 Глотис

 Ларинкс (вътрешен)
 Гласна връзка (истинска) БДУ
С32.1 Супраглотис

 Ариепиглотисна гънка, обърната към ларинкса
 Епиглотис (супрахиоидна част) БДУ
 Външен ларинкс
 Лъжлива гласна връзка
 Задна (ларингеална) повърхност на епиглотиса
 Вентрикуларни гънки 
 Не включва: предна повърхност на епиглотиса (С10.1)
 ариепиглотисна гънка:

• БДУ (С13.1)
• хипофарингеална част (С13.1)
• маргинална зона (С13.1)

С32.2 Субглотис
С32.3 Ларингеален хрущял
С32.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса
С33 Злокачествено новообразувание на трахеята
Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб
С34.0 Главни бронхи
 Карина
 Хилус (на белия дроб)
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С34.1 Горен лоб, бронх или бял дроб
С34.2 Среден лоб, бронх или бял дроб
С34.3 Долен лоб, бронх или бял дроб
С34.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб
С37 Злокачествено новообразувание на тимуса
Злокачествено новообразувание на сърцето, медиастинума и плеврата

Не включва: мезотелиом (С45. – )
С38.1 Преден медиастинум
С38.2 Заден медиастинум
С38.3 Медиастинум, неуточнена част
С38.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и 

плеврата
Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли на крайниците
С40.0 Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник
С40.1 Къси кости на горен крайник
С40.2 Дълги кости на долен крайник
С40.3 Къси кости на долен крайник
С40.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли 

на крайниците
Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли с други и неуточнени локализации

Не включва: кости на крайниците (С40. – )
 хрущял на: 

• ухо (С49.0)
• ларинкс (С32.3)
• крайници (С40. – )
• нос (С30.0)

С41.0 Кости на черепа и лицето
 Челюст (максила) (горна) 
 Орбитална кост
 Не включва: карцином от всеки друг вид, освен вътрекостен или одонтогенен карцином на:

• максиларен синус (С31.0)
• горна челюст (С03.0)

 кости на челюст (долна) (С41.1)
С41.1 Долна челюст (мандибула)

 Кост на долна челюст
 Не включва: карцином от всеки друг вид, освен вътрекостен или одонтогенен карцином на:

• челюст БДУ (С03.9)
• долна (С03.1)

 кост на горна челюст (С41.0)
С41.2 Гръбначен стълб

Не включва: сакрална и опашна кост (С41.4)
С41.3 Ребра, гръдна кост и ключица
С41.4 Кости на таза, сакрума и опашката
С41.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли

 Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли, което по място на възникване не може 
да бъде отнесено към нито една от рубриките С40 – С41.4

Злокачествен меланом на кожата
Включва: морфологични кодове М872 – М879 с код за характера на новообразуванието /3

Не включва: злокачествен меланом на кожата на половите органи  (С51 – С52, С60. – , С63. – )
С43.0 Злокачествен меланом на устната

Не включва: червена ивица на устната (С00.0 – С00.2)
С43.1 Злокачествен меланом на клепача, включително ъгъла на клепачната цепка
С43.2 Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал
С43.3 Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето
С43.4 Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията
С43.5 Злокачествен меланом на тялото

 Анални:
• ръб
• кожа

 Перианална кожа
 Кожа на млечната жлеза
 Не включва: анус БДУ (С21.0)

С43.6 Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С43.7 Злокачествен меланом на долен крайник, включително тазобедрената област
С43.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на злокачествения меланом на 

кожата
С43.9 Злокачествен меланом на кожата, неуточнен

 Меланом (злокачествен) БДУ
Други злокачествени новообразувания на кожата

Включва: злокачествено новообразувание на:
• мастните жлези
• потните жлези
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Не включва: сарком на Kaposi (С46. – )
злокачествен меланом на кожата (С43. – )
кожа на половите органи (С51 – С52, С60. – , С63. – )

С44.0 Кожа на устните
 Базоцелуларен карцином на устните

Не включва: злокачествено новообразувание на устните (С00. – )
С44.1 Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

Не включва: съединителна тъкан на клепачите (С49.0)
С44.2 Кожа на ухото и външния слухов канал

Не включва: съединителна тъкан на ухото (С49.0)
С44.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето
С44.4 Кожа на окосмената част на главата и шията
С44.5 Кожа на тялото

 Анални:
• ръб
• кожа

 Перианална кожа
 Кожа на млечната жлеза
 Не включва: анус БДУ (С21.0)

С44.6 Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С44.7 Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област
С44.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на кожата
Злокачествено новообразувание на периферните нерви и вегетативната нервна система

Включва: симпатикусови и парасимпатикусови нерви и ганглии
С47.0 Периферни нерви на главата, лицето и шията
 Не включва: периферни нерви на орбитата (С69.6)
С47.1 Периферни нерви на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С47.2 Периферни нерви на долен крайник, включително тазобедрената област
С47.6 Злокачествено новообразувание на периферни нерви на тялото, неуточнено
С47.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на периферните нерви и 

вегетативната нервна система
С47.9 Периферни нерви и вегетативна нервна система, с неуточнена локализация
Злокачествено новообразувание на съединителната и другите меки тъкани

Включва: кръвоносни съдове
 бурса
 хрущял
 фасция
 мастна тъкан
 лигамент, без този на матката
 лимфни съдове
 мускули
 синовиална мембрана
 сухожилие (сухожилно влагалище)

Не включва: хрущял на:
• става (С40 – С41)
• ларинкс (С32.3)
• нос (С30.0)

 съединителна тъкан на млечната жлеза (С50. – )
 сарком на Kaposi (С46. – )
 мезотелиом (С45. – )
 периферни нерви и вегетативна нервна система (С47. – )
 перитонеум (С48. – )
 ретроперитонеум (С48.0)

С49.0 Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията
 Съединителна тъкан на:

• ухо
• клепач
Не включва: съединителна тъкан на орбитата (С69.6)

С49.1 Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С49.2 Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област
С49.3 Съединителна и меки тъкани на гръдния кош

 Аксила
 Диафрагма
 Големи кръвоносни съдове
 Не включва: млечна жлеза (С50. – )
 сърце (С38.0)
 медиастинум (С38.1 – С38.3)
 тимус (С37) 
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С49.4 Съединителна и меки тъкани на корема
 Коремна стена
 Хипохондриум
С49.5 Съединителна и меки тъкани на таза
 Ингвинална област
 Седалище
 Перинеум
С49.6 Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация
 Гръб БДУ
С49.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките 

тъкани
 Злокачествено новообразувание на съединителната и меките тъкани, което по място на възникване не 

може да бъде отнесено към нито една от рубриките С47 – С49.6
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза

Включва: съединителна тъкан на млечната жлеза
Не включва: кожа на млечната жлеза (С43.5 – С44.5)

С50.0 Мамила и ареола
С50.1 Централна част на млечната жлеза
С50.2 Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза
С50.3 Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза
С50.4 Горен външен квадрант на млечната жлеза
С50.5 Долен външен квадрант на млечната жлеза
С50.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза 
Злокачествено новообразувание на вулвата
С51.0 Голяма срамна устна (лабия)
 Бартолинова жлеза
С51.1 Малка срамна устна
С51.2 Клитор
С51.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата
С52 Злокачествено новообразувание на влагалището (вагина)
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс)
С53.0 Ендоцервикс
С53.1 Екзоцервикс
С53.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на матката
Злокачествено новообразувание на тялото на матката
С54.0 Истмус на матката
 Долен маточен сегмент
С54.1 Ендометриум
С54.2 Миометриум
С54.3 Дъно (фундус) на матката
С54.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на матката 
С56 Злокачествено новообразувание на яйчника
Злокачествено новообразувание на пениса
С60.0 Препуциум
 Крайна плът
С60.1 Гланс пенис
С60.2 Тяло на пениса
 Корпус кавернозум
С60.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса
С61 Злокачествено новообразувание на простатата

Злокачествено новообразувание на тестиса
С62.0 Недесцендирал тестис 
 Ектопичен тестис [локализация на новообразувание]
 Ретениран тестис [локализация на новообразувание]
С62.1 Десцендирал тестис
 Скротален тестис
С62.9 Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на мъжките полови  органи
С63.0 Епидидим
С63.1 Семенна връв
С63.2 Скротум
 Кожа на скротума
С63.7 Други уточнени части на мъжките полови органи
 Семенно мехурче (везикула семиналис)
 Туника вагиналис
С63.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи

 Злокачествено новообразувание на мъжките полови органи, което по място на възникване не може да 
бъде отнесено към нито една от рубриките С60 – С63.7
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С64 Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче
Не включва: бъбречни:

• чашки (С65)
• легенчета (С65)

С65 Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче
Пелвиоуретерална област

 Бъбречни чашки
С66 Злокачествено новообразувание на уретера

Не включва: уретерен отвор на пикочния мехур (С67.6)
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур
С67.0 Триъгълник на пикочния мехур
С67.1 Купол на пикочния мехур
С67.2 Латерална стена на пикочния мехур
С67.3 Предна стена на пикочния мехур
С67.4 Задна стена на пикочния мехур
С67.5 Шийка на пикочния мехур

 Вътрешен уретрален отвор
С67.6 Отвор на уретера (орифициум)
С67.7 Урахус
С67.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния мехур
Злокачествено новобразувание на други и неуточнени части на пикочните органи

Не включва: пикочо-полов тракт БДУ
женски(С57.9)
мъжки (С63.9)

С68.0 Уретра
Не включва: уретрален отвор на пикочния мехур (С67.5)

С68.1 Парауретрални жлези
С68.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи

 Злокачествено новообразувание на пикочните органи, което по място на възникване не може да бъде 
отнесено към нито една от рубриките С64 – С68.1

Злокачествено новообразувание на окото и неговите придатъци
Не включва: съединителна тъкан на клепачите (С49.0)

 кожа на клепачите (С43.1, С44.1)
 зрителен нерв (С72.3)

С69.0 Конюнктива
С69.1 Роговица
С69.2 Ретина
С69.3 Хориоидея
С69.4 Цилиарно тяло

 Очна ябълка
С69.5 Слъзна жлеза и канали

 Слъзна торбичка
 Слъзноносов канал
С69.6 Орбита

 Съединителна тъкан на орбитата
 Екстраокуларен мускул 
 Периферни нерви на орбитата
 Ретробулбарна тъкан
 Ретроокуларна тъкан
 Не включва: орбитална кост (С41.0)

С69.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на окото и неговите 
придатъци

Злокачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менинги)
С70.0 Церебрални менинги
С70.1 Спинални менинги
С70.9 Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено
Злокачествено новообразувание на главния мозък

Не включва: черепномозъчни нерви (С72.2 – С72.5)
 ретробулбарна тъкан (С69.6)

С71.0 Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули)
 Мазолесто тяло (Corpus callosum)
 Надмозъчна обвивка (супратенториум) БДУ
С71.1 Фронтален лоб
С71.2 Темпорален лоб
С71.3 Париетален лоб
С71.4 Окципитален лоб
С71.5 Мозъчно стомахче

Не включва: четвъртия вентрикул (С71.7)
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С71.6 Малък мозък
С71.7 Мозъчен ствол

 Четвърти вентрикул
 Подмозъчна обвивка (инфратенториум) БДУ
С71.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък
Злокачествено новообразувание на гръбначния мозък, черепномозъчните нерви и други части на централната 
нервна система

Не включва: менинги (С70. – )
 периферни нерви и вегетативна нервна система (С47. – )

С72.0 Гръбначен мозък
С72.1 Конска опашка (кауда еквина)
С72.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и 

другите части на централната нервна система 
 Злокачествено новообразувание на главния мозък и другите части на централната нервна система, 

което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С70 – С72.5
С73 Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза
Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза
С74.0 Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза
С74.1 Медула на надбъбречната жлеза
Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези и сродни структури

Не включва: надбъбречна жлеза (С74. – )
 ендокринна част на панкреаса (С25.4)
 яйчник (С56)
 тестис (С62. – )
 тимус (С37)
 щитовидна жлеза (С73)

С75.0 Паращитовидна жлеза
С75.1 Хипофиза
С75.2 Краниофарингеален канал
С75.3 Епифизна (пинеална) жлеза
С75.4 Каротидни телца
С75.5 Аортно телце и други параганглии
С75.8 Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена

 Забележка:  Ако локализациите на множествените лезии са известни, те трябва да бъдат 
кодирани поотделно.

Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации
Не включва: злокачествено новообразувание на (с):

• урогениталния тракт БДУ:
• при жените (С57.9)
• при мъжете(С63.9)

• лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (С81 – С96)
• неуточнена локализация (С80)

С76.0 Глава, лице и шия
 Буза БДУ
 Нос БДУ

С76.1 Гръден кош
 Подмишница БДУ
 Вътрегръдни новообразувания БДУ
 Гръден кош БДУ

С76.2 Корем
С76.3 Таз

 Ингвинална област БДУ
 Локализации, обхващащи няколко тазови органа, като:

• ректовагинална (преграда)
• ректовезикална (преграда)

С76.4 Горен крайник
С76.5 Долен крайник
С76.7 Други неточно определени локализации 
С76.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неточно определени 

локализации
Вторично и неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните възли
Не включва: злокачествено новообразувание на лимфните възли, уточнено като първично (С81 – С88, 

С96. – )
С77.0 Лимфни възли на глава, лице и шия
 Надключечни лимфни възли 
С77.1 Интраторакални лимфни възли
С77.2 Интраабдоминални лимфни възли
С77.3 Лимфни възли на подмишницата и горния крайник
 Пекторални лимфни възли
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С77.4 Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник
С77.5 Лимфни възли на таза
С77.8 Лимфни възли с множествени локализации
Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната системи
С78.0 Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб
С78.1 Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума
С78.2 Вторично злокачествено новообразувание на плеврата
С78.3 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени дихателни органи
С78.4 Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва
С78.5 Вторично злокачествено новообразувание на дебелото черво и ректума
С78.6 Вторично злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума
 Злокачествен асцит БДУ
С78.7 Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб
С78.8 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи
Вторично злокачествено новообразувание с други локализации
С79.0 Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и бъбречното легенче
С79.1 Вторично злокачествено новообразувание на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи
С79.2 Вторично злокачествено новообразувание на кожата
С79.3 Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък и мозъчните обвивки
С79.4 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на нервната система
С79.5 Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък
С79.6 Вторично злокачествено новообразувание на яйчник
С79.7 Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза
С79.8 Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени локализации
С80 Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

Рак                           
 Карцином
 Карциноматоза
 Генерализиран: с неуточнена локализация 

• рак (първична) (вторична)
• злокачествен тумор

 Злокачествен тумор
 Множествен рак
 Злокачествена кахексия
 Първичната локализация е неизвестна

Болест на Hodgkin
Включва: морфологични кодове М965 – М966 с код за характера на новообразуванието /3
С81.0 Лимфоцитно преобладаване 
 Лимфоцитно-хистиоцитно преобладаване 
С81.1 Нодуларна склероза
С81.2 Смесен целуларитет
С81.3 Лимфоцитно изчерпване 
С81.7 Друга болест на Hodgkin
С81.9 Болест на Hodgkin, неуточнена
Фоликуларен [нодуларен] нехочкинов лимфом

Включва: фоликуларен нехочкинов лимфом със или без дифузни области
 морфологичен код М969 с код за характера на новообразуванието /3

С82.0 Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен
С82.1 Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен
С82.2 Едроклетъчен, фоликуларен
С82.7 Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом
С82.9 Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен

 Нодуларен нехочкинов лимфом БДУ
Дифузен нехочкинов лимфом

Включва: морфологични кодове М9593, М9595, М967 – М968 с код за характера на новообразуванието /3
С83.0 Дребноклетъчен (дифузен)
С83.1 Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)
С83.2 Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)
С83.3 Едроклетъчен (дифузен)
 Ретикулосарком
С83.4 Имунобластен (дифузен)
С83.5 Лимфобластен (дифузен)
С83.6 Недиференциран (дифузен)
С83.7 Тумор на Burkitt
С83.8 Други видове дифузен нехочкинов лимфом
С83.9 Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен 
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Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми
Включва: морфологичен код М970 с код за характера на новообразуванието /3

С84.0 Mycosis fungoides
С84.1 Болест на Sezary
С84.2 Т-зонов лимфом 
С84.3 Лимфоепителоиден лимфом 
 Лимфом на Lennert
С84.4 Периферен Т-клетъчен лимфом
С84.5 Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

 Забележка:  Ако Т-клетъчният произход или включване се споменава във връзка със специфичен 
лимфом, следва да се кодира по-специфичното описание.

Други и неуточнени типове на нехочкинов лимфом
Включва: морфологични кодове М9590 – М9592, М9594, М971 с код за характера на новообразуванието /3

С85.0 Лимфосарком
С85.1 В-клетъчен лимфом, неуточнен

Забележка: Ако В-клетъчният произход или включване се споменава във връзка със специфичен 
лимфом, следва да се кодира по-специфичното описание.

С85.7 Други уточнени типове на нехочкинов лимфом
 Злокачествен: 

• ретикулоендотелиоза
• ретикулоза

 Микроглиом
С85.9 Нехочкинов лимфом, неуточнен 

 Лимфом БДУ
 Злокачествен лимфом БДУ
 Нехочкинов лимфом БДУ

Злокачествени имунопролиферативни болести
Включва: морфологичен код М976 с код за характера на новообразуванието /3

С88.0 Макроглобулинемия на Waldenstrom
С88.1 Болест на алфа-тежките вериги
С88.2 Болест на гама-тежките вериги
 Болест на Franklin
С88.3 Имунопролиферативна болест на тънките черва
 Средиземноморски лимфом
С88.7 Други злокачествени имунопролиферативни болести 
С88.9 Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

 Имунопролиферативна болест БДУ
Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания

Включва: морфологични кодове М973, М9830 с код за характера на новообразуванието /3
С90.0 Множествен миелом
 Болест на Kahler
 Миеломатоза

Не включва: солитарен миелом (С90.2)
С90.1 Плазмоклетъчна левкемия
С90.2 Плазмоцитом, екстрамедуларен

 Злокачествен плазмоклетъчен тумор БДУ
 Плазмоцитом БДУ
 Солитарен миелом

Лимфоидна левкемия
Включва: морфологични кодове М982, М9940 – М9941 с код за характера на новообразуванието /3

С91.0 Остра лимфобластна левкемия
Не включва: остър пристъп на хронична лимфоцитна левкемия (С91.1)

С91.1 Хронична лимфоцитна левкемия
С91.2 Подостра лимфоцитна левкемия
С91.3 Пролимфоцитна левкемия
С91.4 Косматоклетъчна левкемия
 Левкемична ретикулоендотелиоза
С91.5 Т-клетъчна левкемия при възрастни
С91.7 Друга лимфоидна левкемия
С91.9 Лимфоидна левкемия, неуточнена
Миелоидна левкемия

Включва: левкемия:
• гранулоцитна
• миелогенна

 морфологични кодове М986 – М988, М9930 с код за характера на новообразуванието /3
С92.0 Остра миелоидна левкемия

Не включва: остър пристъп на хронична миелоидна левкемия (С92.1)
С92.1 Хронична миелоидна левкемия
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С92.2 Подостра миелоидна левкемия
С92.3 Миелоиден сарком
 Хлором
 Гранулоцитен сарком
С92.4 Остра промиелоцитна левкемия
С92.5 Остра миеломоноцитна левкемия
С92.7 Друга миелоидна левкемия
С92.9 Миелоидна левкемия, неуточнена
Моноцитна левкемия

Включва: моноцитоидна левкемия
 морфологичен код М989 с код за характера на новообразуванието /3

С93.0 Остра моноцитна левкемия
Не включва: остър пристъп на хронична моноцитна левкемия (С93.1)

С93.1 Хронична моноцитна левкемия
С93.2 Подостра моноцитна левкемия
С93.7 Друга моноцитна левкемия
С93.9 Моноцитна левкемия, неуточнена
Други левкемии с уточнен клетъчен вид

Включва: морфологични кодове М984, М9850, М9900, М9910, М9931 – М9932 с код за характера на новообразуванието 
/3

Не включва: левкемична ретикулоендотелиоза (С91.4)
 плазмоклетъчна левкемия (С90.1)

С94.0 Остра еритремия и еритролевкемия
 Остра еритремична миелоза
 Болест на Di Guglielmo
С94.1 Хронична еритремия
 Болест на Heilmeyer-Schner
С94.2 Остра мегакариобластна левкемия
 Левкемия: 

• мегакариобластна (остра)
• мегакариоцитна (остра)

С94.3 Мастоклетъчна левкемия
С94.4 Остра панмиелоза
С94.5 Остра миелофиброза
С94.7 Друга уточнена левкемия

 Левкемия с лимфосаркомни клетки
Левкемия с неуточнен клетъчен тип

Включва: морфологичен код М980 с код за характера на новообразуванието /3
С95.0 Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип
 Бластна левкемия
 Стволоклетъчна левкемия

Не включва: остър пристъп на неуточнена хронична левкемия (С95.1)
С95.1 Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.2 Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.7 Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.9 Левкемия, неуточнена
Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

Включва: морфологични кодове М972, М974 с код за характера на новообразуванието /3
С96.0 Болест на Letterer-Siwe
 Нелипидна:

• ретикулоендотелиоза
• ретикулоза

С96.1 Злокачествена хистиоцитоза
 Хистиоцитна медуларна ретикулоза 
С96.2 Злокачествен мастоклетъчен тумор
 Злокачествен: 

• мастоцитом
• мастоцитоза

 Мастоклетъчен сарком
Не включва: мастоклетъчна левкемия (С94.3)

 мастоцитоза (кожна) (Q82.2)
С96.3 Истински хистиоцитен лимфом
С96.7 Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани
Карцином in situ на млечната жлеза

Не включва: карцином in situ на кожата на млечната жлеза (D04.5)
 меланом in situ на млечната жлеза (кожа) (D03.5)
D05.0 Лобуларен карцином in situ
D05.1 Интрадуктален карцином in situ
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D05.7 Друг карцином in situ на млечната жлеза
D05.9 Карцином in situ на млечната жлеза, неуточнен
Хемангиом и лимфангиом с каквато и да е локализация
Включва: морфологични кодове М912 – М917 с код за характера на новообразуванието /0

 Не включва: син или пигментен невус (D22. – )
D18.0 Хемангиом с каквато и да е локализация

 Ангиом БДУ
D18.1 Лимфангиом с каквато и да е локализация
Доброкачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менингите)
D32.0 Обвивки на главния мозък
D32.1 Обвивки на гръбначния мозък
Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени ендокринни жлези
Не включва: ендокринна част на панкреаса (D13.7)

 яйчник (D27)
 тестис (D29.2)

тимус (D15.0)
D35.2 Доброкачествено образувание на хипофизата
D35.3 Краниофарингеален канал
D35.4 Епифизна (пинеална) жлеза
Доброкачествено новообразувание с други и неуточнени локализации
D36.0 Лимфни възли
D36.1 Периферни нерви и вегетативна нервна система

 Не включва: периферни нерви на орбитата (D31.6)
D36.7 Други уточнени локализации

 Нос БДУ
Тиреотоксикоза [хипертиреоидизъм]

Не включва: хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза (E06.2)
 неонатална тиреотоксикоза (P72.1)

E05.0 Тиреотоксикоза с дифузна гуша
 Екзофталмична или токсична гуша БДУ
 Болест на Graves
 Токсична дифузна гуша

E05.1 Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел
 Тиреотоксикоза с токсична едновъзлеста гуша

E05.2 Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша
 Токсична възлеста гуша БДУ

E05.3 Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан
Болести на орбитата
Не включва: вродени аномалии на орбитата (Q10.7)
H05.1 Хронични възпалителни болести на орбитата
 Гранулом на орбитата
Други болести на kонюнктивата
Не включва: кератоконюнктивит (Н16.2)
H11.0 Птеригиум 

Не включва: псевдоптеригиум (Н11.8)
Други болести на ретината
H35.0 Фонова ретинопатия и ретинални съдови изменения

 Изменения в ретиналната съдова картина
 Ретинални:

• микроаневризми
• неоваскуларизация
• периваскулит
• варици
• съдови обвивки
• васкулит

 Ретинопатия:
• БДУ
• фонова БДУ
• на Coats
• ексудативна
• хипертензивна

H35.1 Преретинопатия
 Ретролентикуларна фиброплазия

H35.2 Друга пролиферативна ретинопатия
 Пролиферативна витреоретинопатия
 Не включва: пролиферативна витреоретинопатия с отлепване на ретината (Н33.4)

H35.3 Дегенерация на макулата и задния полюс
 Ангиоидни ивици          



СТР.  14  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 12

 Киста
 Друзи (дегенеративни) на макулата
 Отвор
 Сбръчкване
 Дегенерация на Kuhnt-Junius
 Старческа дегенерация на макулата (атрофична)(ексудативна)
 Токсична макулопатия
 При необходимост от идентифициране на лекарственото средство, предизвикало увреждане, се използва 

допълнителен код на външни причини (клас ХХ).
H35.4 Периферни ретинални дегенерации

 Дегенерация на ретината:
• БДУ
• мрежовидна
• микрокистозна
• палисадна
• паважна
• ретикуларна

 Не включва: с разкъсване на ретината (Н33.3)
H35.5 Наследствени ретинални дистрофии

 Дистрофия:
• ретинална (пигментна)(албипунктатна)(вителиформена)
• тапеторетинална
• витреоретинална

 Пигментен ретинит
 Болест на Stargardt

H35.6  Ретинална хеморагия
H35.7 Отделяне, разцепване на слоевете на ретината
 Централна серозна хориоретинопатия
 Отлепване на ретинален пигментен епител
H35.8 Други уточнени увреждания на ретината
H35.9  Увреждане на ретината, неуточнено
Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде

Не включва:  гастройеюнална язва (К28. – ) 
 радиационен:

• колит (К52.0)
• гастроентерит (К52.0)
• проктит (К62.7)

К91.0 Повръщане след хирургична намеса върху стомашно чревния тракт
К91.8 Други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, не класифицирани 

другаде
 

Хипертрофични увреждания на кожата
L91.0 Келоиден цикатрикс

 Хипертрофичен цикатрикс
 Келоид
 Не включва: акне келоид (L73.0)
  цикатрикс БДУ (L90.5)

L91.8 Други хипертрофични увреждания на кожата
Прогресиращ осифициращ миозит
Погресираща осифицираща фибродисплазия
М61.10 Множествена локализация
М61.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка  скапулохумерална   стави
  стерноклавикуларна
М61.12 Мишница раменна кост  лакътна става
М61.13 Предмишница лакътна кост   гривнена става
 лъчева кост
М61.14 Китка карпални кости ставите между всички
 метакарпални кости тези кости

 фаланги
М61.15 Тазова област  сакрум  тазобедрена става

и бедро бедрена   костсакроилиачна става
 таз

М61.16 Колянна  голям пищял[тибиа]   колянна става
             област малък пищял[фибула]

М61.17 Глезенна става  тарзални кости  глезенна става
и стъпало  метатарзални кости  други стави на стъпалото
 фаланги
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М61.18 Други  гръбначен стълб
   ребра
   шия
   череп
   глава
   тяло

Други фибробластични увреждания 
М72.80 Множествена локализация
М72.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка  скапулохумерална     стави
  стерноклавикуларна
М72.82 Мишница раменна кост  лакътна става
М72.83 Предмишница лакътна кост   гривнена става
 лъчева кост
М72.84 Китка карпални кости ставите между всички
 метакарпални кости тези кости

 фаланги
М72.85 Тазова област  сакрум  тазобедрена става

и бедро бедрена   костсакроилиачна става
 таз

М72.86 Колянна  голям пищял[тибиа]     колянна става
             област малък пищял[фибула]

М72.87 Глезенна става  тарзални кости    глезенна става
и стъпало   метатарзални кости    други стави на стъпалото
 фаланги

М72.88 Други  гръбначен стълб
   ребра
   шия
   череп
   глава
  тяло

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е приложена и отчетена една основна терапев-

тична процедура посочена в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. 
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
ЛЕЧЕБНА РАДИОЛОГИЯ И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
Изключва: такива за:
 аблация на хипофизна жлеза – 07.64-07.69
 деструкция на хориоретинална лезия – 14.26-14.27
*92.23 РАДИОИЗОТОПНА ТЕЛЕРАДИОТЕРАПИЯ
телерадиотерапия с използване на:
кобалт-60. (телегаматерапия)
*92.29 ДРУГИ РАДИО-ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ
брахитерапия с използване на: 
иридий – 192, цезий – 137 и други закрити радионуклиди

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва: 
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизонови деривати
*99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОТУМОРЕН ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

инжекция или инфузия на противотуморен химиотерапевтична комбинация или монотерапия
Изключва:
антинеопластична имунотерапия – 99.28
инжекция на радиоизотопи – 92.28
инжекция или инфузия на биологичен модулатор на отговора като антинеопластичен агент – 99.28 
*99.28 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА БИОЛОГИЧЕН МОДУЛАТОР 

моноклонални антитела
колониостимулиращи фактори на бялата и червена кръвни редици 

*99.99 ПЕРОРАЛНА ТЕРАПИЯ ВКЛЮЧВА:
перорална цитостатична терапия

* Заб. терапевтични процедури 99.18, 99.21, 99.23, 99.25, 99.28 и 99.99 не могат да се отчитат самостоя-
телно
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Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е приложена и отчетена една основна терапев-
тична процедура от рубрики 92.23 и 92.29, посочена в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. При 
едновременно лъче и химиолечение е задължителен и втори код – 99.25 и/или 99.28 и/или 99.99.

Забележка: Лъчелечение по клиничната пътека се предприема след „Решение на Онкологичен комитет 
за лечение на злокачествени и някои нетуморни заболявания“, копие от което се прилага в ИЗ на пациента.

Приложението на лекарствени продукти за лечение на онкологични пациенти при едновременно лъче-
химиолечение се предприема след Решение на Онкологичния комитет по химиотерапия, в състава на който 
влизат химиотерапевти от лечебното заведение, в което се провежда лечението. 

Изготвя се документ, наречен Решение,  при започване на лечението и при необходимост от смяна на 
лечебната тактика. В Решението на Комисията/Онкокомитета е посочен алгоритъм на лечение – лекарствен 
продукт, ритъм на приложение, продължителност, необходими контролни изследвания. Документът – Реше-
ние на комисията за системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания е неразделна част от 
ИЗ/онкологично досие. 

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум II В ниво на компетентност съгласно 

медицински стандарт „Лъчелечение“. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специа-
листи са в съответствие с медицински стандарт „Лъчелечение“.

Проведените процедури задължително се отразяват в Документ № 1
УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНК-

ЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПО-
МОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни 
звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична 
помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по лъчелечение – за перкутанно лъчелечение 
и/или 
Стационар „Активен блок“ – за интерстициална и интакавитарна брахитерапия 

2. Лаборатория  за работа с закрити радионуклиди и хранилище за закрити радиоактивни  отпадъци 

3. Клинична лаборатория

4. Отделение по образна диагностика

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗ-
ПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗА-
ВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено 
чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията 
за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. КАТ и /или МРТ
Забележка: Стационар с „Активен блок“ се изисква само за брахитерапия при процедура 92.29. 
Изпълнението на КП се удостоверява чрез ИЗ.
По медицински индикации лъчелечение може да се извършва и при стационарни условия.  Изпълнението 

на КП се удостоверява чрез ИЗ и индивидуален терапевтичeн документ за лъчелечение
По тази клинична пътека се лекуват болни:
– на перкутанно лъчелечение с телегаматерапевтични апарати;
– на интерстициална и интракавитарна брахитерапия със закрити източници с ниска и мощност на дозата, 

при ръчно планиране и ръчно посленатоварване. 

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
За лъчелечение:
един лекар със специалност по лъчелечение /медицинска радиология/*. 
*Забележка:Лекарите със специалност по лъчелечение, които предписват лекарствени препарати за про-

веждане на едновременно лъче-химиолечение, трябва да притежават втора специалност по онкология
В случай, че  лекарите със специалност по лъчелечение, не притежават втора специалност по онкология, 

предписването на лекарствени продукти се извършва от лекар със специалност по онкология
За дозиметрично планиране:
– един магистър по медицинска физика/физика.
Правоспособност за специфична работа в йонизираща среда се налага за всички, извършващи лъчелече-

ние, която се придобива след специален изпит.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ 
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:
• при злокачествено новообразувание на устната;
• при злокачествено новообразувание на езика;
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• при злокачествено новообразувание на големите слюнчени жлези, венците, бузите, мекото и твърдото 
небце;

• при злокачествено новообразувание на пода на устната кухина;
• при злокачествено новообразувание на орофаринкс;
• при злокачествено новообразувание на назофаринкс;
• при злокачествено новообразувание на хипофаринкса;
• при злокачествено новообразувание на пръстена на Валдайер;
• при злокачествено новообразувание на хранопровода;
• при (злокачествено новообразувание на дебелото черво, при прорастване на органи в малък таз и ко-

ремни стени;
• при злокачествено новообразувание на ректума, анален канал и ануса;
• при злокачествено новообразувание на носните кухини, средното ухо и синусите;
• при злокачествено новообразувание на ларинкса;
• при злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб;
• при злокачествено новообразувание на тимус и други органи и тъкани в медиастинум;
• при злокачествени новообразувания на кожата и кожните аднекси;
• при злокачествени новообразувания на костта и ставния хрущял;
• при злокачествени новообразувания на съединителната и другите меки тъкани;
• при меланом; 
• при злокачествено новообразувание на женската и мъжка гърда; 
• при злокачествено новообразувание на маточната шийка;
• при злокачествено новообразувание на тялото на матката;
• при епителни неоплазми на вагината и вулвата;
• при злокачествено новообразувание на простатата;
• при злокачествено новообразувание на пениса и другите мъжки полови органи;
• при злокачествено новообразувание на пикочния мехур; 
• при злокачествени новообразувания на щитовидната жлеза;
• при вторични злокачествени новообразувания; 
• при злокачествени новообразувания с неуточнена локализация; 
• при Неходжкинови лимфоми, левкози, множествен и солитарен миелом; 
• при болест на Ходжкин;
• при доброкачествени, гранично злокачествени и псевдо тумори; 
• при хипертрофични заболявания на ставите, съединителната тъкан, конюнктивата, пениса, сенилна 

макулена дегенерация;  
• при тиреоидно асоциирана офталмопатия; 
• при анастомозит;
• при злокачествени новообразувания на тестис и бъбрек.
2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. 
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ 

Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, 
КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

2.1. ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ТЕЛЕГАМАТЕРАПИЯ 
.
Използват се различни режими на фракциониране – хипер-, нормо- и хипофракциониране.
Обикновено лъчелечението се извършва по схема 5 пъти в седмицата, с почивка в събота и неделя за 

възстановяване на нормалните тъкани.
Лъчелечението цели максимално възможно ликвидиране на туморния процес и постигане на локо-ре-

гионален туморен контрол. При невъзможност за това, лъчелечението има симптоматичен ефект и цели 
подобряване качеството на живот на онкологично болния. 

2.2. ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ЕДНОВРЕМЕННОТО ЛЪЧЕХИМИОЛЕЧЕНИЕ  При едновремен-
ното лъчехимиолечение необходимите медикаменти, определени въз основа на решение  от онкологичната 
комисия по медицинска онкология се предписват и прилагат от лъчетерапевти в различни схеми заедно 
с лъчелечението, като потенцират ефекта му или осигуряват неговото безопасно провеждане като основен 
лечебен метод

Приложените лекарствени продукти се отчитат ежемесечно, по образеца, посочен в Приложение № 19 на 
НРД 2012 за медицинските дейности.

ТЕЛЕГАМАТЕРАПИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА В НЯКОЛКО ФАЗИ: 
– клинико-биологично планиране – определят се клиничният мишенен обем (КМО) и планираният ми-

шенен обем (КМО + осигурителна зона), лечебната доза, фракционирането и допустимите дози в критичните 
органи;

– анатомо-топографско планиране – съставяне на анатомо-топографски план и нанасяне на входните 
точки на централните лъчи върху кожата на пациента за точна възпроизводимост на лъчелечебните сеанси;

– дозиметрично планиране – осъществява се с компютърна система или ръчно планиране на лъчелечени-
ето; предписаната лечебна доза трябва да съвпадне с планираната в тумора и в критичните органи;

– контрол на лъчелечебния план – осъществява се със скопия или рентгенови снимки на симулатора, 
гамаграфии или ин виво-измервания на дозата в тумора и критичните органи.
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2.3. ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ИНТЕРСТИЦИАЛНА БРАХИТЕРАПИЯ:
Интерстициалната брахитерапия, която се извършва с радиоактивни източници е хирургична манипула-

ция, в условия на обща или локална анестезия. Изисква се екипно обслужване от радиолог и анестезиолог, в 
зависимост от локализацията на тумора. Радиоактивните източници се изваждат от хранилището за закрити 
радиоактивни източници, подготвят се за въвеждането в тялото на болния в специално оборудвана радиома-
нипулационна при строго спазване правилата за лъчезащита на персонала.

Брахитерапевтичните процедури и грижата за болните, провеждащи този вид лечение, са свързани с най-
голямо облъчване на персонала. За неговото ограничаване служи т.нар. система за посленатоварване, чрез 
което се минимизира или изключва контактът с радиоактивните източници. 

Всички болни за интерстициална брахитерапия с ниска мощност на дозата се хоспитализират. Индицира-
ни са болни със злокачествени новообраувания в посочените области: устна и устна кухина; кожа; клепачи, 
включително и ъглите на клепачните цепки;език; големи слюнчени жлези – околоушна (паротидна) жлеза; 
анален канал; женска гърда; женска уретра; влагалище; простата; пенис и др.

За приложение на интерстициална брахитерапия се изискват следните туморни характеристики:
1. Локално ограничен туморен процес – достъпен, геометрично определен.
2. Област за облъчване < 7-8 см.
3. Бавен туморен растеж (диференцирани тумори).
4. Лъчечувствителност – слаба до умерена.
Интерстициалната брахитерапия се прилага с различни видове техники – най-общо два вида:
1. Изготвяне на нерадиоактивен имплант с последващо ръчно посленатоварване (simple аfterloading) на 

радиоактивните източници. Така по-голяма част от процедурите при подготовката за въвеждането на радиоак-
тивните източници в тялото на пациента се провеждат без контакт с източниците. За целта се прави щателна 
подготовка на манипулациите с използването на нерадиоактивни макети на радиоактивните източниците.

2. Директно имплантиране на радиоактивния материал в тялото на болния
След изготвянето на импланта се правят рентгенографии за верификация на разположението на радиоак-

тивните източници и за дозиметричното планиране, което се извършва от физик. Пациентът се настанява в 
изолирана стая, където се „натоварва“ предварително изготвения радиоактивен материал. 

След свалянето на радиоактивните източници, те се прибират в контейнери и се съхраняват в специално 
оборудвани хранилища за закрити радиоактивни източници. След свалянето на радиоактивния материал бо-
лният може да бъде дехоспитализиран.

2.3. ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ИНТРАКАВИТАРНА БРАХИТЕРАПИЯ С РЪЧНО ПЛАНИРАНЕ И 
ПОСЛЕНАТОВАРВАНЕ 

На хоспитализация за интракавитарна брахитерапия с ниска мощност на дозата подлежат болни с карци-
ном на маточната шийка. Необходими са следните условия:

1. Достатъчно дълъг и проходим цервикален канал – възможност за сондиране над 4 см.
2. Достатъчно дълбоко и широко влагалище, позволяващо въвеждането и подходящото разположение на 

апликаторната система и радиоактивните източници.
3. Диаметърът на маточната шийка да не надвишава 4 см, за да се осигури адекватно разпределение на 

дозата.
4. Липса на значително кървене от тумора. 
Брахитерапията с ниска мощност на дозата се извършва еднократно, протрахирано в зависимост от ак-

тивността на радиоактивните източници от 4 до 10 денонощия. Тя се прилага в условия на хоспитализация на 
болнитe в стационара на „Активен блок“ за периода, през който са натоварени с радиоактивните източници 
и изисква 24 часово наблюдение при строго спазване на правилата за лъчезащита от медицинския персонал.

2.3.1. ИНТЕРСТИЦИАЛНА БРАХИТЕРАПИЯ С НИСКА МОЩНОСТ НА ДОЗАТА
Интерстициална брахитерапия с ниска мощност на дозата се прилага при:
• Карцином на простатата – въвеждане на трайни импланти (семенца) съдържащи радиоактивните източ-

ници: Йод-125(125I) или Паладий-103 (103Pd)
Брахитерапията се извършва в няколко фази: 
• клинико-биологично планиране – решение за клиничния мишенен обем (КМО), лечебната доза, фрак-

ционирането и допустимите дози в критичните органи.
• анатомо-топографско триизмерно планиране :
– имобилизация на болния в избраната поза;
– поставяне на апликатор в кухината при интракавитарна брахитерапия, респективно – иглите водачи в 

тумора и околните тъкани при интерстициалната брахитерапия.
– въвеждане на рентген-позитивни макети на радиактивните източници и контрастни материи в ректума 

и пикочния мехур;
– снемане на образи посредством: КТ, МРТ или Трансректална Ехография, с последващо контуриране на 

КМО и критичните органи. 
– очертаване контурите на апликаторната система и критичните органи в тази област.
• дозиметрично планиране – осъществява се ръчно 
– определя се броя и разположението на радиоактивните източници, като предписаната лечебна доза 

трябва да съвпадне с планираната в тумора и в критичните органи; 
– обсъждане между физик и лекар за възможните варианти на терапевтичния план и избор на най-

удачното решение;
– изготвяне на схема за дозиметрично планиране и прилагането и към терапевтичния документ;
– подпис на физика, изготвил терапевтичния план;



БРОЙ 12  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  19   

• изпълнение и контрол на лъчелечението
– позициониране на болния в избраната за лъчелечението поза;
– контрол и верификация на лъчелечебния план – осъществява се с рентгенов контрол и/или ин виво-

измервания с полупроводникови или ТЛД на дозата в близост до тумора и критични органи;
– облъчване на болните – извършва се, отразява се и се контролира според стандартите на лъчелечение 

на болницата и Български лъчелечебни стандарти на Гилдията на лъчетерапевтите в България.
На повърхностна брахитерапия (бетатерапия) подлежат пациенти с повърхностни карциноми на конюнк-

тивата. Тя се провежда с очни апликатори със Стронций 90.
Наблюдение на болните при телегаматерапия:
• контрол на общото състояние и общата поносимост на лъчелечението, като наблюденията се отразяват 

в ИЗ  при промяна на състоянието му или поне един път седмично;
• проследяване на оплаквания, свързани с радиобиологичните реакции на тумора и здравите тъкани;
• контрол на пълна кръвна картина и включване на обща и локална медикаментозна терапия – при не-

обходимост.
Наблюдение на болните при брахитерапия:
По време на престоя в „активен блок“ се налага наблюдение като в стационар при строго спазване на 

правилата за лъчезащита от медицинския персонал:
• ежедневен контрол на общото състояние и общата поносимост на лъчелечението;
• свиждането е забранено;
• лекуващият лекар ежедневно контролира състоянието на изготвеният радиоактивен имплант; 
• болните се обслужват на подлога, каквито са изискванията за лечение със закрити радиоактивни из-

точници
• при траен имплант при простатен карцином на 30 ден се извършва дозиметрична проверка
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯ-

ВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВО-

ТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА 
За лъчелечение болните винаги постъпват с поставена диагноза – за първичния тумор или неговите ме-

тастази.
4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
– завършване на планирания лъчелечебен курс.
Поради характера на някои заболявания се налага провеждане на ЛЛ в няколко области на разпростра-

нение на неоплазмата. При тези случаи се налага ЛЛ в няколко лимфни области (лимфоми, левкози), на 
ретроперитонеалните лимфни възли (неоплазма на маточна шийка, ендометриума) и профилактично об-
лъчване на ЦНС (неоплазма на белия дроб и левкози). При съчетано лъчелечение на тумори на маточната 
шийка и ендометриума се планират три лъчелечебни курса – предварително перкутанно ЛЛ, брахитерапия и 
допълващо перкутанно ЛЛ.

При персистенция или рецидив на първичната вече третирана неоплазма може да се наложи ново ЛЛ в 
зоната на персистенцията или рецидива.

НЗОК заплаща за нова хоспитализация по същата клинична пътека в същото ЛЗБП на едно ЗЗОЛ, в 
период по-малък от 30 календарни дни от дехоспитализирането му в следните случаи:

1. Когато се налага облъчване на друга област на туморно разпространение или фракциониране на дозата 
по радиобиологични причини в различни туморни обеми, което се обективизира с нов лъчетерапевтичен 
план по същата диагноза по МКБ-10 и по същата КП.

2. Когато се регистрира различна от предходната диагноза по МКБ-10. поради  наличие на метастази със 
силен болков, обструктивен или компресивен симптом, обективизирани с доказателствен материал (образни, 
клинико-лабораторни или морфологични изследвания). 

3. Когато е провеждано лъчелечение по радикална програма, с не по-малко от 20 облъчвания за този 
период, в рамките на 1 календарна година по същата диагноза по МКБ-10 и по същата КП.

За всеки конкретен случай от посочените по-горе, ЛЗБП прилага при отчитане писмено обосновано ста-
новище, доказващо необходимостта от такава хоспитализация.

Критерии за извънредна дехоспитализация:
– изява на далечна метастаза или прогресия  в хода на радикалното лечение;
– тежки ранни лъчеви реакции, непозволяващи да се продължи лъчелечението;
– възникване на придружаващо заболяване, което налага лечение по витални индикации и прекъсване на 

лъчелечението
Отказ на пациента.
Забележка: Стойността на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални), осигуря-

ващи основното лечение по клинични пътеки по редове № 251, 252, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, 
на необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други лекар-
ствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи 
от основното заболяване и лечение, не се включват в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК.

Отчитането на приложените лекарствени средства се извършва ежемесечно с „Отчет за лечение с ле-
карствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение или по клинични пътеки в 
областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията“.
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Отчетът за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедури за или по клинични пъ-
теки в областта на онкологията, онкохематологията, лъчелечението и неонатологията, се предава в РЗОК 
на хартиен и електронен носител, заедно с бл. МЗ-НЗОК № 7.

Довършване на лечебния процес и проследяване
Контролиране на ранните лъчеви реакции след лъчелечението. Пациентът се следи от онкологичните дис-

пансери, ОПЛ, СИМП . При необходимост от ново лечение или поява на късни лъчеви усложнения – отново 
се насочва към лъчетерапевт. 

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на 
един месец след изписване и задължително записани в епикризата. 

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, 
който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична 
помощ. 

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюде-
ние, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само 
в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения 
алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн., ДВ, бр. 97/9.12.2011г.) 

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно наредба за 
медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „История на заболяването“ (ИЗ) и в част ІІ 

на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК № 7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в „История на заболяване-

то“ и Документ № 1, който е неразделна част от ИЗ.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
– „История на заболяването“;
– част ІІІ на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК №7;
– епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ № .........................) – подписва се от па-

циента (родителя/настойника) и е неразделна част от „История на заболяването“.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ 

„ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО“.
ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
Как действа лъчелечението?
Лечебните лъчи проникват в тъканите и при всеки сеанс ликвидират част от заболелите клетки. В това 

отношение лъчелечението много прилича на безкръвна операция, ежедневно се стопяват определен брой 
клетки. Промените в здравите тъкани в хода на лечебния курс се изразяват като остра лъчева реакция и 
след шестия месец като лъчево усложнение, подобно на кървенето след операция и оставянето на белег. 
Облъчването, приложено преди операция намалява обема на тумора и създава условия за по-успешна и/или 
по-малка оперативна интервенция. В редица случаи лъчелечението е алтернативен метод на хирургичното 
лечение като се запазва целия орган или се съчетава с органозапазващи операции при съвременния консер-
вативен подход в онкологията. 

Принципът на лъчевото лечение се базира от една страна върху по-голямата уязвимост на болните клет-
ки, а от друга – на по-високата способност на здравите тъкани да се възстановяват в периода между всяко 
облъчване. При телегаматерапията лечебната доза не се прилага наведнъж, а се разпределя в няколко сед-
мици – един път на ден, пет пъти седмично, с почивка в събота и неделя, необходима за възстановяване на 
критичните органи. 

При интерстициалната брахитерапия лечението се провежда еднократно без прекъсване в продължение 
от 4 до 10 дни тъй като лечебната доза се реализира непосредствено в тумора и е възможно максимално 
щадене на околните здрави тъкани.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕЛЕГАМАТЕРАПИЯТА (ТГТ) И ИНТЕРСТИЦИАЛНАТА БРАХИТЕРАПИЯ 
(ИБРТ)?

Телегаматерапията е перкутанно лъчелечение, което означава облъчване през кожата. То се извършва 
с помощта на специално конструирани апарати. Това е основен метод за лечение на онкологичните забо-
лявания. Лечението не е свързано с болка. То не се вижда, не се усеща и много прилича на правенето на 
рентгенова снимка.

Интерстициалната брахитерапия е облъчване чрез въвеждане на радиоактивни източници непосредствено 
в тумора. Това е вторият лечебен метод, прилаган в лъчелечението. 

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБЛЪЧВАНЕТО?
При телегаматерапията пациентът се поставя да легне върху масата, където трябва да стои неподвижно 

по време на сеанса, тъй като лечебните лъчи са насочени много прецизно към болната част от тялото му. 
Болният остава сам в процедурната зала от една до десет минути, колкото трае един сеанс. Лечението се 
извършва чрез един или няколко ежедневни сеанса. Пациентът не е опасен за своите близки, не е източник 
на лъчение. Той може спокойно да контактува с децата и близките си. 

При брахитерапия болните задължително се хоспитализират, след което се извършват необходимите пре-
доперативни консултации и изследвания.
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Интерстициалната брахитерапия представлява малка хирургична интервенция, която се извършва под 
обща или локална анестезия. Болният се изолира с въведените в тумора или туморното ложе радиоактивни 
източници в „Активен блок“ за период от 4-10 дни. След сваляне на радиоактивния материал пациентът се 
изписва и не е опасен за околните.

Интракавитарната брахитерапия – представлява малка гинекологична  интервенция, която се извършва 
под обща или локална анестезия. Болният се изолира с въведените в матката или влагалището радиоактивни 
източници в „Активен блок“ за период от 4-10 дни. След сваляне на радиоактивния материал пациентът се 
изписва и не е опасен за околните.

НАДЕЖДЕН МЕТОД ЛИ Е ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО?
Съвременното лъчелечение се извършва с голяма прецизност, точност и акуратност. Пациентите и персо-

налът са защитени от излишно облъчване.
ПРЕЗ КАКВИ ЕТАПИ ПРЕМИНАВА ЛЕЧЕНИЕТО?
Телегаматерапията се провежда по специален план. Определят се точно мястото на облъчването, положе-

нието на тялото при лечебния сеанс и най-добрият начин да се облъчи болното място, при което максимално 
да се щадят здравите тъкани. Областта на лъчелечението се начертава върху кожата и това изисква съхраня-
ване на знаците. Макар и неприятно, то осигурява надеждна повторяемост на всеки сеанс. Математическата 
обработка на данните се извършва от специалист по дозиметрия (физик) с помощта на компютър. Лекарят и 
физикът решават как точно да се проведе лечението, каква обща доза да се приложи и на колко облъчвания 
тя да бъде разпределена. Поставят се окончателни знаци върху кожата. Пациентът се въвежда в процедурната 
зала и първото облъчване (първият сеанс) започва.

Болният е под ежедневно наблюдение от медицинския екип, грижещ се за неговото здраве. Първоначално 
и периодично лечението и състоянието на пациента се разглеждат и обсъждат от разширен лекарски екип. 
Рентгеновият лаборант и медицинската сестра, ежедневно следят за състоянието на пациента. Лекуващият 
лекар наблюдава възникналите лъчеви реакции, грижи се за тяхната профилактика и лечение и препоръчва 
специален режим на хранене и евентуална почивка по време на лъчелечението.

Вашият основен метод на лечение е Лъчелечение. Към него понякога се налага включването на някои 
медикаменти по следните причини:

1.1. Световните резултати са показали, че при някои заболявания лъчелечението се извършва едновремен-
но с по- ниски дози химиотерапия или друг вид противотуморно лечение в инжекции или таблетки, които 
засилват неговия ефект. Това най-често се прилага при рака на матката, ректума, главата и шията, мозъка, 
стомаха, панкреаса, белия дроб и др.

1.2. По време на лъчелечението се наблюдават някои реакции като:  
– зачервяване, ранички в устата, трудно болезнено преглъщане, нарушение на храненето
– гадене, повръщане, което води до намаление на апетита, ослабване на тегло и затруднява лечението Ви, 
За това са Ви необходими лекарства, които позволяват продължаване на лъчелечението, без вредното 

прекъсване, което намалява лечебния противотуморен ефект. За болката това са различни видове противо-
болкови  лекарства във вид на таблетки, инжекции, лепенки и др.; за увеличение на хемоглобина, левко-
цитите и др., които спадат по време на лечение и се прилагат т.н. колониостимулиращи средства, а против 
гадене и повръщане – специални лекарства, които овладяват  симптомите и Ви позволяват безпрепятствено 
да  продължите лъчелечението

ЛЪЧЕВИ РЕАКЦИИ
Оплакванията при лъчелечението са твърде индивидуални и са в зависимост от разположението и го-

лемината на облъчваната област. В някои случаи може да причини общи оплаквания: нарушение на съня, 
подтискане или загуба на апетита, неспокойствие, гняв, апатия, чувство за вина и дори мисъл за отказ от 
лечение. Повечето реакции са временни като се развиват по време на облъчването и понякога могат да 
продължат месец след лъчелечението. 

Облъчването на различните области на тялото при телегаматерапията е съпътствувано с различни реак-
ции. 

Тъй като лечението се провежда през кожата, при всички пациенти могат да се наблюдават кожни реак-
ции. Кожата в полето на облъчването става чувствителна, може да се зачерви, да се пигментира при излагане 
на слънце, да се появи сърбеж и излющване. За облекчаване на тези очаквани реакции се препоръчва  ши-
роко, памучно, не стягащо бельо, пудрене на облъчваната кожа с детска или специална пудра, и подсушаване 
на кожата преди облъчването, тъй като влажността засилва реакциите. Може да се наблюдават: временно 
разреждане и/или опадане на окосмяването в облъчваната област; зачервяване, дразнене, сърбеж, лющене 
или разязвяване на кожата; дразнене, парене, болка и поява на малки ранички на лигавицата.

При облъчване на главния и гръбначния мозък се получава оток на мозъка, който се коригира с прила-
гане на медикаменти при следене състоянието на очните дъна.

При облъчване на устната кухина, гърлото и ларинкса могат да се наблюдават реакции, които преми-
нават след завършване на облъчването, най-често: болки при преглъщане, зачервяване на гърлото, поява на 
малки ранички и промени по кожата, описани по-горе.

При облъчване на белия дроб и хранопровода могат да се появяват следните реакции: затруднение и 
болки при преглъщане; кашлица.

При облъчване на корема и таза се наблюдават: временни реакции на дебелото черво, предизвикващи 
колики и диария; временни реакции на правото черво и ануса, свързано с тежест, спазми, болка, кървене; 
временни реакции на пикочния мехур, водещи до парене, често уриниране, спазми, болка, кървене; временни 
реакции на влагалището – сърбеж, зачервяване, оскъдно кървене; временни реакции на ануса – зачервяване, 
дразнене, парене, болка.
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При интерстициалната брахитерапия се изявяват само локални лъчеви реакции, изразяващи се в оток 
на меките тъкани, зачервяване, секреция, болка, които се появяват след сваляне на радиоактивния матери-
ал. Техният пик се наблюдава около 15 ден след края на интерстициалната брахитерапия като постепенно 
отзвучават до края на 2-я месец.

Лекуващия лекар обсъжда хигиенния и диетичен режим, който следва да се спазва по време на лечението 
и след това. Включването на медикаменти облекчава всички лъчеви реакции и прави лечението поносимо.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 257.1. „КОНВЕНЦИОНАЛНА ТЕЛЕ-
ГАМАТЕРАПИЯ И БРАХИТЕРАПИЯ СЪС ЗАКРИТИ ИЗТОЧНИЦИ“

ДОКУМЕНТ № 1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ № 1 в деня на из-

вършване. 
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/

НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на 

болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на 
средствата, платени за клиничната пътека.

І. ІІ.

Ден за провеждане на про-
цедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване

Дата

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧ-
НИ ПРОЦЕДУРИ

     

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ 
СПЕЦИАЛИСТИ

ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ 
НА ПАЦИЕНТА 

ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ 
КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ 
ЛЕКАР

КП № 257.2 ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА TРИИЗМЕРНА ТЕЛЕГАМАТЕРАПИЯ 
Минимален болничен престой – 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10 

При тези видове лъчелечение като основна диагноза се поставя код Z51.0, а като придружаващо заболяване 
съответният код на злокачественото или доброкачествено новообразувание.
Други видове медицинска помощ

Не включва: последващо изследване след лечение (Z08 – Z09)
Z51.0 Курс радиотерапия (поддържащ)
Злокачествено новообразувание на устната

Не включва: кожа на устната (С43.0, С44.0)
С00.0 Външна повърхност на горната устна

 Горна устна:
• БДУ
• външна повърхност 
• червена ивица [vermilion border]

С00.1 Външна повърхност на долната устна
 Долна устна:

• БДУ
• външна повърхност
• червена ивица

С00.2 Външна устна, неуточнена
 Червена ивица БДУ

С00.3 Горна устна, вътрешна повърхност
 Горна устна:

• букална повърхност
• френулум
• лигавица (мукоза)
• устна повърхност
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С00.4 Долна устна, вътрешна повърхност
 Долна устна:

• букална повърхност
• френулум
• лигавица
• устна повърхност

С00.5 Устна, неуточнена, вътрешна повърхност
 Устна, неуточнена като горна или долна:

• букална повърхност
• френулум
• лигавица
• устна повърхност

С00.6 Комисура на устните
С00.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните
С01 Злокачествено новообразувание на основата на езика

Горна повърхност на основата на езика
 Неподвижна част на езика БДУ
 Задна трета на езика

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на езика
С02.0 Горна повърхност на езика

 Предните две-трети на езика, горна повърхност
 Не включва: горна повърхност на основата на езика (С01)

С02.1 Странични ръбове на езика
 Връх на езика
С02.2 Долна повърхност на езика
 Предните две-трети на езика, долна повърхност
 Френулум на езика
С02.3 Предните две-трети на езика, неуточнена част
 Средна част на езика БДУ
 Подвижна част на езика БДУ
С02.4 Езикова сливица

Не включва: сливица БДУ (С09.9)
С02.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика

 Злокачествено новообразувание на езика, което по място на възникване не може да бъде отнесено към 
нито една от рубриките С01 – С02.4

Злокачествено новообразувание на венците
Включва: алвеоларна лигавица

 гингива 
Не включва: злокачествени одонтогенни новообразувания (С41.0 – С41.1)

С03.0 Горен венец
С03.1 Долен венец
С03.9 Венец, неуточнен
Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина
С04.0 Предна част на пода на устната кухина
 Предна част на премоларно-канинната област
С04.1 Странична част на пода на устната кухина
С04.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на устната кухина
Злокачествено новообразувание на небцето
С05.0 Твърдо небце
С05.1 Меко небце

Не включва: назо-фарингеална повърхност на мекото небце (С11.3)
С05.2 Увула (мъжец)
С05.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на небцето
С05.9 Небце, неуточнено

 Свод на устната кухина
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина
С06.0 Лигавица на бузите
 Вътрешна повърхност на бузите БДУ

Лигавица на бузите
С06.1 Предверие на устната кухина

 Бразда (сулкус) на бузата (горна)(долна)
 Бразда (сулкус) на устната (горна)(долна)

С06.2 Ретромоларна област
С06.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части 

на устната кухина
С07 Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)
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Злокачествено новообразувание на друга и неуточнена част на големите слюнчени
жлези

Не включва: злокачествени новообразувания на малките слюнчени жлези, които се класифицират 
според тяхната анатомична локализация 

 злокачествени новообразувания на малките слюнчени жлези БДУ (С06.9)
 паротидна жлеза (С07)

С08.0 Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)
 Субмаксиларна жлеза
С08.1 Подезична жлеза (сублингвална)
С08.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези

 Злокачествено новообразувание на големите слюнчени жлези, което по място на възникване не може да 
бъде отнесено към нито една от рубриките С07 – С08.1

Злокачествено новообразувание на сливицата (тонзила)
Не включва: езикова тонзила (С02.4)

  фарингеална тонзила (С11.1)
С09.0 Тонзиларна ямка
С09.1 Тонзиларна дъга (предна) (задна)
С09.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата
С09.9 Тонзила, неуточнена

 Тонзила:
• БДУ
• фауциална
• небна

Злокачествено новообразувание на орофаринкса (мезофаринкс)
Не включва: тонзила (С09. – )

С10.0 Валекула
С10.1 Предна повърхност на епиглотиса
 Епиглотис, свободен ръб
 Глосо-епиглотисна гънка(и)

Не включва: епиглотис (супрахиоидеум) БДУ (С32.1)
С10.2 Странична стена на орофаринкса
С10.3 Задна стена на орофаринкса
С10.4 Бранхиална цепка
 Бранхиална киста [локализация на новообразувание]
С10.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса

 Гранична област на орофаринкса
Злокачествено новообразувание на носоглътката (назофаринкс)
С11.0 Горна стена на назофаринкса

 Свод на назофаринкса
С11.1 Задна стена на назофаринкса
 Аденоидни вегетации 
 Фарингеална тонзила
С11.2 Странична стена на назофаринкса
 Ямка на Rosenmuller
 Отвор на Евстахиевата тръба
 Фарингеален рецесус
С11.3 Предна стена на назофаринкса
 Под на назофаринкса
 Назофарингеална (предна)(задна) повърхност на мекото небце
 Заден край на носа:

• раковини
• преграда (септум)

С11.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на назофаринкса
С12 Злокачествено новообразувание на пириформения синус

 Пириформена ямка
Злокачествено новообразувание на хипофаринкса

Не включва: пириформен синус (С12)
С13.0 Посткрикоидна област
С13.1 Ариепиглотисна гънка, обърната към хипофаринкса
 Ариепиглотисна гънка:

• БДУ
• гранична (маргинална) зона
Не включва: ариепиглотисна гънка, обърната към ларинкса (С32.1)

С13.2 Задна стена на хипофаринкса
С13.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса
Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

Не включва: устна кухина БДУ (С06.9)
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С14.0 Фаринкс, неуточнен
С14.2 Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)
С14.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и 

фаринкса
 Злокачествено новообразувание на устните, устната кухина и фаринкса, което по място на възникване 

не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С00 – С14.2
Злокачествено новообразувание на хранопровода

Забележка: Предлагат се две алтернативни субкласификации:
 .0 – .2 по анатомично описание
 .3 – .5 по трета на органа
  Това отклонение от принципа, според който рубриките следва да се изключват 

взаимно, е преднамерено, и въпреки че се използват и двете терминологични 
форми, отделните анатомични области не са сходни.

С15.0 Шийната част на хранопровода
С15.1 Гръдната част на хранопровода
С15.2 Коремната част на хранопровода
С15.3 Горната трета на хранопровода
С15.4 Средната трета на хранопровода
С15.5 Долната трета на хранопровода
С15.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон)
С18.0 Цекум
 Илео-цекална клапа
С18.1 Апендикс
С18.2 Колон асценденс
С18.3 Флексура хепатика
С18.4 Колон трансверзум
С18.5 Флексура лиеналис
С18.6 Колон десценденс
С18.7 Колон сигмоидеум
 Сигмоидална (флексура)

 Не включва: ректосигмоидална област (С19)
С18.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво
С19 Злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област

 Колон с ректум
 Ректосигмоидална област (колон)

С20 Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)
 Ампула ректи

Злокачествено новообразувание на ануса и аналния канал
С21.0 Анус, неуточнена локализация

Не включва: анален(-на):
• ръб (С43.5, С44.5)
• кожа (С43.5, С44.5)
перианална кожа (С43.5, С44.5)

С21.1 Анален канал
 Сфинктер на ануса
С21.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния 

канал
 Аноректална област
 Анус с ректум
 Злокачествено новообразувание на ректума, ануса и аналния канал, което по място на възникване не 

може да бъде отнесено към нито една от рубриките С20 – С21.2
Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо
С30.0 Носна кухина

 Хрущял на носа
 Носни раковини
 Вътрешна част на носа
 Преграда (септум) на носа
 Вестибулум на носа
 Не включва: кост на носа (С41.0)
 нос БДУ(С76.0)
 обонятелна луковица (С72.2)
 заден край на носната преграда и раковините (С11.3)
 кожа на носа (С43.3, С44.3)

С30.1 Средно ухо
 Евстахиева тръба
 Вътрешно ухо
 Мастоидни клетки
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 Не включва: слухов канал (външен) (С43.2, С44.2)
 кости на ухото (меатус) (С41.0)
 хрущял на ухото (С49.0)
 кожа на (външно) ухо (С43.2, С44.2)

Злокачествено новообразувание на синусите
С31.0 Максиларен синус

Антрум (на Highmore) (максиларен)
С31.1 Етмоидален синус
С31.2 Фронтален синус
С31.3 Сфеноидален синус
С31.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите
Злокачествено новообразувание на ларинкса
С32.0 Глотис

 Ларинкс (вътрешен)
 Гласна връзка (истинска) БДУ
С32.1 Супраглотис

 Ариепиглотисна гънка, обърната към ларинкса
 Епиглотис (супрахиоидна част) БДУ
 Външен ларинкс
 Лъжлива гласна връзка
 Задна (ларингеална) повърхност на епиглотиса
 Вентрикуларни гънки 
 Не включва: предна повърхност на епиглотиса (С10.1)
 ариепиглотисна гънка:

• БДУ (С13.1)
• хипофарингеална част (С13.1)
• маргинална зона (С13.1)

С32.2 Субглотис
С32.3 Ларингеален хрущял
С32.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса
С33 Злокачествено новообразувание на трахеята
Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб
С34.0 Главни бронхи
 Карина
 Хилус (на белия дроб)
С34.1 Горен лоб, бронх или бял дроб
С34.2 Среден лоб, бронх или бял дроб
С34.3 Долен лоб, бронх или бял дроб
С34.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб
С37 Злокачествено новообразувание на тимуса
Злокачествено новообразувание на сърцето, медиастинума и плеврата

Не включва: мезотелиом (С45. – )
С38.1 Преден медиастинум
С38.2 Заден медиастинум
С38.3 Медиастинум, неуточнена част
С38.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и 

плеврата
Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли на крайниците
С40.0 Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник
С40.1 Къси кости на горен крайник
С40.2 Дълги кости на долен крайник
С40.3 Къси кости на долен крайник
С40.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли 

на крайниците
Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли с други и неуточнени локализации

Не включва: кости на крайниците (С40. – )
 хрущял на: 

• ухо (С49.0)
• ларинкс (С32.3)
• крайници (С40. – )
• нос (С30.0)

С41.0 Кости на черепа и лицето
 Челюст (максила) (горна) 
 Орбитална кост
 Не включва: карцином от всеки друг вид, освен вътрекостен или одонтогенен карцином на:

• максиларен синус (С31.0)
• горна челюст (С03.0)

 кости на челюст (долна) (С41.1)
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С41.1 Долна челюст (мандибула)
 Кост на долна челюст
 Не включва: карцином от всеки друг вид, освен вътрекостен или одонтогенен карцином на:

• челюст БДУ (С03.9)
• долна (С03.1)

 кост на горна челюст (С41.0)
С41.2 Гръбначен стълб

Не включва: сакрална и опашна кост (С41.4)
С41.3 Ребра, гръдна кост и ключица
С41.4 Кости на таза, сакрума и опашката
С41.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли

 Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли, което по място на възникване не може 
да бъде отнесено към нито една от рубриките С40 – С41.4

Злокачествен меланом на кожата
Включва: морфологични кодове М872 – М879 с код за характера на новообразуванието /3

Не включва: злокачествен меланом на кожата на половите органи  (С51 – С52, С60. – , С63. – )
С43.0 Злокачествен меланом на устната

Не включва: червена ивица на устната (С00.0 – С00.2)
С43.1 Злокачествен меланом на клепача, включително ъгъла на клепачната цепка
С43.2 Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал
С43.3 Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето
С43.4 Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията
С43.5 Злокачествен меланом на тялото

 Анални:
• ръб
• кожа

 Перианална кожа
 Кожа на млечната жлеза
 Не включва: анус БДУ (С21.0)

С43.6 Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С43.7 Злокачествен меланом на долен крайник, включително тазобедрената област
С43.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на злокачествения меланом на 

кожата
С43.9 Злокачествен меланом на кожата, неуточнен

 Меланом (злокачествен) БДУ
Други злокачествени новообразувания на кожата

Включва: злокачествено новообразувание на:
• мастните жлези
• потните жлези

Не включва: сарком на Kaposi (С46. – )
злокачествен меланом на кожата (С43. – )
кожа на половите органи (С51 – С52, С60. – , С63. – )

С44.0 Кожа на устните
 Базоцелуларен карцином на устните

Не включва: злокачествено новообразувание на устните (С00. – )
С44.1 Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

Не включва: съединителна тъкан на клепачите (С49.0)
С44.2 Кожа на ухото и външния слухов канал

Не включва: съединителна тъкан на ухото (С49.0)
С44.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето
С44.4 Кожа на окосмената част на главата и шията
С44.5 Кожа на тялото

 Анални:
• ръб
• кожа

 Перианална кожа
 Кожа на млечната жлеза
 Не включва: анус БДУ (С21.0)

С44.6 Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С44.7 Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област
С44.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на кожата
Злокачествено новообразувание на периферните нерви и вегетативната нервна

Включва: симпатикусови и парасимпатикусови нерви и ганглии
С47.0 Периферни нерви на главата, лицето и шията
 Не включва: периферни нерви на орбитата (С69.6)
С47.1 Периферни нерви на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С47.2 Периферни нерви на долен крайник, включително тазобедрената област
С47.6 Злокачествено новообразувание на периферни нерви на тялото, неуточнено
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С47.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на периферните нерви и 
вегетативната нервна система

С47.9 Периферни нерви и вегетативна нервна система, с неуточнена локализация
Злокачествено новообразувание на съединителната и другите меки тъкани

Включва: кръвоносни съдове
 бурса
 хрущял
 фасция
 мастна тъкан
 лигамент, без този на матката
 лимфни съдове
 мускули
 синовиална мембрана
 сухожилие (сухожилно влагалище)

Не включва: хрущял на:
• става (С40 – С41)
• ларинкс (С32.3)
• нос (С30.0)

 съединителна тъкан на млечната жлеза (С50. – )
 сарком на Kaposi (С46. – )
 мезотелиом (С45. – )
 периферни нерви и вегетативна нервна истема (С47. – )
 перитонеум (С48. – )
 ретроперитонеум (С48.0)

С49.0 Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията
 Съединителна тъкан на:

• ухо
• клепач
Не включва: съединителна тъкан на орбитата (С69.6)

С49.1 Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С49.2 Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област
С49.3 Съединителна и меки тъкани на гръдния кош

 Аксила
 Диафрагма
 Големи кръвоносни съдове
 Не включва: млечна жлеза (С50. – )
 сърце (С38.0)
 медиастинум (С38.1 – С38.3)
 тимус (С37) 

С49.4 Съединителна и меки тъкани на корема
 Коремна стена
 Хипохондриум
С49.5 Съединителна и меки тъкани на таза
 Ингвинална област
 Седалище
 Перинеум
С49.6 Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация
 Гръб БДУ
С49.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките 

тъкани
 Злокачествено новообразувание на съединителната и меките тъкани, което по място на възникване не 

може да бъде отнесено към нито една от рубриките С47 – С49.6
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза

Включва: съединителна тъкан на млечната жлеза
Не включва: кожа на млечната жлеза (С43.5 – С44.5)

С50.0 Мамила и ареола
С50.1 Централна част на млечната жлеза
С50.2 Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза
С50.3 Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза
С50.4 Горен външен квадрант на млечната жлеза
С50.5 Долен външен квадрант на млечната жлеза
С50.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза 
Злокачествено новообразувание на вулвата
С51.0 Голяма срамна устна (лабия)
 Бартолинова жлеза
С51.1 Малка срамна устна
С51.2 Клитор
С51.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата
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С52 Злокачествено новообразувание на влагалището (вагина)
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс)
С53.0 Ендоцервикс
С53.1 Екзоцервикс
С53.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на матката
Злокачествено новообразувание на тялото на матката
С54.0 Истмус на матката
 Долен маточен сегмент
С54.1 Ендометриум
С54.2 Миометриум
С54.3 Дъно (фундус) на матката
С54.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на матката 
С56 Злокачествено новообразувание на яйчника
Злокачествено новообразувание на пениса
С60.0 Препуциум
 Крайна плът
С60.1 Гланс пенис
С60.2 Тяло на пениса
 Корпус кавернозум
С60.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса
С61 Злокачествено новообразувание на простатата

Злокачествено новообразувание на тестиса
С62.0 Недесцендирал тестис 
 Ектопичен тестис [локализация на новообразувание]
 Ретениран тестис [локализация на новообразувание]
С62.1 Десцендирал тестис
 Скротален тестис
С62.9 Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на мъжките полови  органи
С63.0 Епидидим
С63.1 Семенна връв
С63.2 Скротум
 Кожа на скротума
С63.7 Други уточнени части на мъжките полови органи
 Семенно мехурче (везикула семиналис)
 Туника вагиналис
С63.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи

 Злокачествено новообразувание на мъжките полови органи, което по място на възникване не може да 
бъде отнесено към нито една от рубриките С60 – С63.7

С64 Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче
Не включва: бъбречни:

• чашки (С65)
• легенчета (С65)

С65 Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче
Пелвиоуретерална област

 Бъбречни чашки
С66 Злокачествено новообразувание на уретера

Не включва: уретерен отвор на пикочния мехур (С67.6)
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур
С67.0 Триъгълник на пикочния мехур
С67.1 Купол на пикочния мехур
С67.2 Латерална стена на пикочния мехур
С67.3 Предна стена на пикочния мехур
С67.4 Задна стена на пикочния мехур
С67.5 Шийка на пикочния мехур

 Вътрешен уретрален отвор
С67.6 Отвор на уретера (орифициум)
С67.7 Урахус
С67.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния мехур
Злокачествено новобразувание на други и неуточнени части на пикочните органи

Не включва: пикочо-полов тракт БДУ
женски(С57.9)
мъжки (С63.9)

С68.0 Уретра
Не включва: уретрален отвор на пикочния мехур (С67.5)

С68.1 Парауретрални жлези
С68.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи

 Злокачествено новообразувание на пикочните органи, което по място на възникване не може да бъде 
отнесено към нито една от рубриките С64 – С68.1
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Злокачествено новообразувание на окото и неговите придатъци
Не включва: съединителна тъкан на клепачите (С49.0)

 кожа на клепачите (С43.1, С44.1)
 зрителен нерв (С72.3)

С69.0 Конюнктива
С69.1 Роговица
С69.2 Ретина
С69.3 Хориоидея
С69.4 Цилиарно тяло

 Очна ябълка
С69.5 Слъзна жлеза и канали

 Слъзна торбичка
 Слъзноносов канал
С69.6 Орбита

 Съединителна тъкан на орбитата
 Екстраокуларен мускул 
 Периферни нерви на орбитата
 Ретробулбарна тъкан
 Ретроокуларна тъкан
 Не включва: орбитална кост (С41.0)

С69.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на окото и неговите 
придатъци

Злокачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менинги)
С70.0 Церебрални менинги
С70.1 Спинални менинги
С70.9 Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено
Злокачествено новообразувание на главния мозък

Не включва: черепномозъчни нерви (С72.2 – С72.5)
 ретробулбарна тъкан (С69.6)

С71.0 Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули)
 Мазолесто тяло (Corpus callosum)
 Надмозъчна обвивка (супратенториум) БДУ
С71.1 Фронтален лоб
С71.2 Темпорален лоб
С71.3 Париетален лоб
С71.4 Окципитален лоб
С71.5 Мозъчно стомахче

Не включва: четвъртия вентрикул (С71.7)
С71.6 Малък мозък
С71.7 Мозъчен ствол

 Четвърти вентрикул
 Подмозъчна обвивка (инфратенториум) БДУ
С71.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък
Злокачествено новообразувание на гръбначния мозък, черепномозъчните нерви и други части на централната 
нервна система

Не включва: менинги (С70. – )
 периферни нерви и вегетативна нервна система (С47. – )

С72.0 Гръбначен мозък
С72.1 Конска опашка (кауда еквина)
С72.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и 

другите части на централната нервна система 
 Злокачествено новообразувание на главния мозък и другите части на централната нервна система, 

което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С70 – С72.5
С73 Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза
Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза
С74.0 Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза
С74.1 Медула на надбъбречната жлеза
Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези и сродни структури

Не включва: надбъбречна жлеза (С74. – )
 ендокринна част на панкреаса (С25.4)
 яйчник (С56)
 тестис (С62. – )
 тимус (С37)
 щитовидна жлеза (С73)

С75.0 Паращитовидна жлеза
С75.1 Хипофиза
С75.2 Краниофарингеален канал
С75.3 Епифизна (пинеална) жлеза
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С75.4 Каротидни телца
С75.5 Аортно телце и други параганглии
С75.8 Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена

 Забележка:  Ако локализациите на множествените лезии са известни, те трябва да бъдат 
кодирани поотделно.

Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации
Не включва: злокачествено новообразувание на (с):

• урогениталния тракт БДУ:
• при жените (С57.9)
• при мъжете(С63.9)

• лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (С81 – С96)
• неуточнена локализация (С80)

С76.0 Глава, лице и шия
 Буза БДУ
 Нос БДУ

С76.1 Гръден кош
 Подмишница БДУ
 Вътрегръдни новообразувания БДУ
 Гръден кош БДУ

С76.2 Корем
С76.3 Таз

 Ингвинална област БДУ
 Локализации, обхващащи няколко тазови органа, като:

• ректовагинална (преграда)
• ректовезикална (преграда)

С76.4 Горен крайник
С76.5 Долен крайник
С76.7 Други неточно определени локализации 
С76.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неточно определени 

локализации
Вторично и неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните възли

Не включва:   злокачествено новообразувание на лимфните възли, уточнено като първично (С81 – С88, С96. – )
С77.0 Лимфни възли на глава, лице и шия
 Надключечни лимфни възли 
С77.1 Интраторакални лимфни възли
С77.2 Интраабдоминални лимфни възли
С77.3 Лимфни възли на подмишницата и горния крайник
 Пекторални лимфни възли
С77.4 Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник
С77.5 Лимфни възли на таза
С77.8 Лимфни възли с множествени локализации
Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната системи
С78.0 Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб
С78.1 Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума
С78.2 Вторично злокачествено новообразувание на плеврата
С78.3 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени дихателни органи
С78.4 Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва
С78.5 Вторично злокачествено новообразувание на дебелото черво и ректума
С78.6 Вторично злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума
 Злокачествен асцит БДУ
С78.7 Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб
С78.8 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи
Вторично злокачествено новообразувание с други локализации
С79.0 Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и бъбречното легенче
С79.1 Вторично злокачествено новообразувание на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи
С79.2 Вторично злокачествено новообразувание на кожата
С79.3 Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък и мозъчните обвивки
С79.4 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на нервната система
С79.5 Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък
С79.6 Вторично злокачествено новообразувание на яйчник
С79.7 Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза
С79.8 Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени локализации
С80 Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

Рак
 Карцином
 Карциноматоза
 Генерализиран: с неуточнена локализация 

• рак (първична) (вторична)
• злокачествен тумор
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 Злокачествен тумор
 Множествен рак
 Злокачествена кахексия
 Първичната локализация е неизвестна

Болест на Hodgkin
Включва: морфологични кодове М965 – М966 с код за характера на новообразуванието /3
С81.0 Лимфоцитно преобладаване 
 Лимфоцитно-хистиоцитно преобладаване 
С81.1 Нодуларна склероза
С81.2 Смесен целуларитет
С81.3 Лимфоцитно изчерпване 
С81.7 Друга болест на Hodgkin
С81.9 Болест на Hodgkin, неуточнена
Фоликуларен [нодуларен] нехочкинов лимфом

Включва: фоликуларен нехочкинов лимфом със или без дифузни области
 морфологичен код М969 с код за характера на новообразуванието /3

С82.0 Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен
С82.1 Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен
С82.2 Едроклетъчен, фоликуларен
С82.7 Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом
С82.9 Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен

 Нодуларен нехочкинов лимфом БДУ
Дифузен нехочкинов лимфом

Включва: морфологични кодове М9593, М9595, М967 – М968 с код за характера на новообразуванието /3
С83.0 Дребноклетъчен (дифузен)
С83.1 Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)
С83.2 Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)
С83.3 Едроклетъчен (дифузен)
 Ретикулосарком
С83.4 Имунобластен (дифузен)
С83.5 Лимфобластен (дифузен)
С83.6 Недиференциран (дифузен)
С83.7 Тумор на Burkitt
С83.8 Други видове дифузен нехочкинов лимфом
С83.9 Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен 
Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми

Включва: морфологичен код М970 с код за характера на новообразуванието /3
С84.0 Mycosis fungoides
С84.1 Болест на Sezary
С84.2 Т-зонов лимфом 
С84.3 Лимфоепителоиден лимфом 
 Лимфом на Lennert
С84.4 Периферен Т-клетъчен лимфом
С84.5 Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

 Забележка:  Ако Т-клетъчният произход или включване се споменава във връзка със специфичен 
лимфом, следва да се кодира по-специфичното описание.

Други и неуточнени типове на нехочкинов лимфом
Включва: морфологични кодове М9590 – М9592, М9594, М971 с код за характера на новообразуванието /3

С85.0 Лимфосарком
С85.1 В-клетъчен лимфом, неуточнен

Забележка: Ако В-клетъчният произход или включване се споменава във връзка със специфичен 
лимфом, следва да се кодира по-специфичното описание.

С85.7 Други уточнени типове на нехочкинов лимфом
 Злокачествен: 

• ретикулоендотелиоза
• ретикулоза

 Микроглиом
С85.9 Нехочкинов лимфом, неуточнен 

 Лимфом БДУ
 Злокачествен лимфом БДУ
 Нехочкинов лимфом БДУ

Злокачествени имунопролиферативни болести
Включва: морфологичен код М976 с код за характера на новообразуванието /3

С88.0 Макроглобулинемия на Waldenstrom
С88.1 Болест на алфа-тежките вериги
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С88.2 Болест на гама-тежките вериги
 Болест на Franklin
С88.3 Имунопролиферативна болест на тънките черва
 Средиземноморски лимфом
С88.7 Други злокачествени имунопролиферативни болести 
С88.9 Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

 Имунопролиферативна болест БДУ
Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания

Включва: морфологични кодове М973, М9830 с код за характера на новообразуванието /3
С90.0 Множествен миелом
 Болест на Kahler
 Миеломатоза

Не включва: солитарен миелом (С90.2)
С90.1 Плазмоклетъчна левкемия
С90.2 Плазмоцитом, екстрамедуларен

 Злокачествен плазмоклетъчен тумор БДУ
 Плазмоцитом БДУ
 Солитарен миелом

Лимфоидна левкемия
Включва: морфологични кодове М982, М9940 – М9941 с код за характера на новообразуванието /3

С91.0 Остра лимфобластна левкемия
Не включва: остър пристъп на хронична лимфоцитна левкемия (С91.1)

С91.1 Хронична лимфоцитна левкемия
С91.2 Подостра лимфоцитна левкемия
С91.3 Пролимфоцитна левкемия
С91.4 Косматоклетъчна левкемия
 Левкемична ретикулоендотелиоза
С91.5 Т-клетъчна левкемия при възрастни
С91.7 Друга лимфоидна левкемия
С91.9 Лимфоидна левкемия, неуточнена
Миелоидна левкемия

Включва: левкемия:
• гранулоцитна
• миелогенна

 морфологични кодове М986 – М988, М9930 с код за характера на новообразуванието /3
С92.0 Остра миелоидна левкемия

Не включва: остър пристъп на хронична миелоидна левкемия (С92.1)
С92.1 Хронична миелоидна левкемия
С92.2 Подостра миелоидна левкемия
С92.3 Миелоиден сарком
 Хлором
 Гранулоцитен сарком
С92.4 Остра промиелоцитна левкемия
С92.5 Остра миеломоноцитна левкемия
С92.7 Друга миелоидна левкемия
С92.9 Миелоидна левкемия, неуточнена
Моноцитна левкемия

Включва: моноцитоидна левкемия
 морфологичен код М989 с код за характера на новообразуванието /3

С93.0 Остра моноцитна левкемия
Не включва: остър пристъп на хронична моноцитна левкемия (С93.1)

С93.1 Хронична моноцитна левкемия
С93.2 Подостра моноцитна левкемия
С93.7 Друга моноцитна левкемия
С93.9 Моноцитна левкемия, неуточнена
Други левкемии с уточнен клетъчен вид

Включва: морфологични кодове М984, М9850, М9900, М9910, М9931 – М9932 с код за характера на новообразуванието /3
Не включва: левкемична ретикулоендотелиоза (С91.4)

 плазмоклетъчна левкемия (С90.1)
С94.0 Остра еритремия и еритролевкемия
 Остра еритремична миелоза
 Болест на Di Guglielmo
С94.1 Хронична еритремия
 Болест на Heilmeyer-Schner
С94.2 Остра мегакариобластна левкемия
 Левкемия: 

• мегакариобластна (остра)
• мегакариоцитна (остра)
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С94.3 Мастоклетъчна левкемия
С94.4 Остра панмиелоза
С94.5 Остра миелофиброза
С94.7 Друга уточнена левкемия

 Левкемия с лимфосаркомни клетки
Левкемия с неуточнен клетъчен тип

Включва: морфологичен код М980 с код за характера на новообразуванието /3
С95.0 Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип
 Бластна левкемия
 Стволоклетъчна левкемия

Не включва: остър пристъп на неуточнена хронична левкемия (С95.1)
С95.1 Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.2 Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.7 Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.9 Левкемия, неуточнена
Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

Включва: морфологични кодове М972, М974 с код за характера на новообразуванието /3
С96.0 Болест на Letterer-Siwe
 Нелипидна:

• ретикулоендотелиоза
• ретикулоза

С96.1 Злокачествена хистиоцитоза
 Хистиоцитна медуларна ретикулоза 
С96.2 Злокачествен мастоклетъчен тумор
 Злокачествен: 

• мастоцитом
• мастоцитоза

 Мастоклетъчен сарком
Не включва: мастоклетъчна левкемия (С94.3)

 мастоцитоза (кожна) (Q82.2)
С96.3 Истински хистиоцитен лимфом
С96.7 Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани
Карцином in situ на млечната жлеза

Не включва: карцином in situ на кожата на млечната жлеза (D04.5)
 меланом in situ на млечната жлеза (кожа) (D03.5)
D05.0 Лобуларен карцином in situ
D05.1 Интрадуктален карцином in situ
D05.7 Друг карцином in situ на млечната жлеза
D05.9 Карцином in situ на млечната жлеза, неуточнен
Хемангиом и лимфангиом с каквато и да е локализация
Включва: морфологични кодове М912 – М917 с код за характера на новообразуванието /0

 Не включва: син или пигментен невус (D22. – )
D18.0 Хемангиом с каквато и да е локализация

 Ангиом БДУ
D18.1 Лимфангиом с каквато и да е локализация
Доброкачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менингите)
D32.0 Обвивки на главния мозък
D32.1 Обвивки на гръбначния мозък
Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени ендокринни жлези
Не включва: ендокринна част на панкреаса (D13.7)

 яйчник (D27)
 тестис (D29.2)

тимус (D15.0)
D35.2 Доброкачествено образувание на хипофизата
D35.3 Краниофарингеален канал
D35.4 Епифизна (пинеална) жлеза
Доброкачествено новообразувание с други и неуточнени локализации
D36.0 Лимфни възли
D36.1 Периферни нерви и вегетативна нервна система

 Не включва: периферни нерви на орбитата (D31.6)
D36.7 Други уточнени локализации

 Нос БДУ
Тиреотоксикоза [хипертиреоидизъм]

Не включва: хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза (E06.2)
 неонатална тиреотоксикоза (P72.1)

E05.0 Тиреотоксикоза с дифузна гуша
 Екзофталмична или токсична гуша БДУ
 Болест на Graves
 Токсична дифузна гуша
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E05.1 Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел
 Тиреотоксикоза с токсична едновъзлеста гуша

E05.2 Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша
 Токсична възлеста гуша БДУ

E05.3 Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан
Болести на орбитата
Не включва: вродени аномалии на орбитата (Q10.7)
H05.1 Хронични възпалителни болести на орбитата
 Гранулом на орбитата
Други болести на kонюнктивата
Не включва: кератоконюнктивит (Н16.2)
H11.0 Птеригиум 

Не включва: псевдоптеригиум (Н11.8)
Други болести на ретината
H35.0 Фонова ретинопатия и ретинални съдови изменения

 Изменения в ретиналната съдова картина
 Ретинални:

• микроаневризми
• неоваскуларизация
• периваскулит
• варици
• съдови обвивки
• васкулит

 Ретинопатия:
• БДУ
• фонова БДУ
• на Coats
• ексудативна
• хипертензивна

H35.1 Преретинопатия
 Ретролентикуларна фиброплазия

H35.2 Друга пролиферативна ретинопатия
 Пролиферативна витреоретинопатия
 Не включва: пролиферативна витреоретинопатия с отлепване на ретината (Н33.4)

H35.3 Дегенерация на макулата и задния полюс
 Ангиоидни ивици
 Киста
 Друзи (дегенеративни) на макулата
 Отвор
 Сбръчкване
 Дегенерация на Kuhnt-Junius
 Старческа дегенерация на макулата (атрофична)(ексудативна)
 Токсична макулопатия
 При необходимост от идентифициране на лекарственото средство, предизвикало увреждане, се използва 

допълнителен код на външни причини (клас ХХ).
H35.4 Периферни ретинални дегенерации

 Дегенерация на ретината:
• БДУ
• мрежовидна
• микрокистозна
• палисадна
• паважна
• ретикуларна

 Не включва: с разкъсване на ретината (Н33.3)
H35.5 Наследствени ретинални дистрофии

 Дистрофия:
• ретинална (пигментна)(албипунктатна)(вителиформена)
• тапеторетинална
• витреоретинална

 Пигментен ретинит
 Болест на Stargardt

H35.6  Ретинална хеморагия
H35.7 Отделяне, разцепване на слоевете на ретината
 Централна серозна хориоретинопатия
 Отлепване на ретинален пигментен епител
H35.8 Други уточнени увреждания на ретината
H35.9  Увреждане на ретината, неуточнено
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Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде
Не включва:  гастройеюнална язва (К28. – ) 

 радиационен:
• колит (К52.0)
• гастроентерит (К52.0)
• проктит (К62.7)

К91.0 Повръщане след хирургична намеса върху стомашно чревния тракт
К91.8 Други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, не класифицирани 

другаде
 

Хипертрофични увреждания на кожата
L91.0 Келоиден цикатрикс

 Хипертрофичен цикатрикс
 Келоид
 Не включва: акне келоид (L73.0)
  цикатрикс БДУ (L90.5)

L91.8 Други хипертрофични увреждания на кожата
Прогресиращ осифициращ миозит
Погресираща осифицираща фибродисплазия
М61.10 Множествена локализация
М61.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка  скапулохумерална   стави
   стерноклавикуларна
М61.12 Мишница раменна кост лакътна става
М61.13 Предмишница лакътна кост  гривнена става
  лъчева кост
М61.14 Китка  карпални кости  ставите между всички
  метакарпални кости тези кости

  фаланги
М61.15 Тазова област  сакрум  тазобедрена става

и бедро  бедрена  костсакроилиачна става
  таз

М61.16 Колянна   голям пищял[тибиа]  колянна става
 област  малък пищял[фибула]

М61.17 Глезенна става  тарзални кости глезенна става
и стъпало  метатарзални кости  други стави на стъпалото
  фаланги

М61.18 Други  гръбначен стълб
   ребра
   шия
   череп
   глава
   тяло

Други фибробластични увреждания 
М72.80 Множествена локализация
М72.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка  скапулохумерална   стави
   стерноклавикуларна
М72.82 Мишница раменна кост лакътна става
М72.83 Предмишница лакътна кост  гривнена става
  лъчева кост
М72.84 Китка  карпални кости  ставите между всички
  метакарпални кости тези кости

  фаланги
М72.85 Тазова област  сакрум  тазобедрена става

и бедро  бедрена  костсакроилиачна става
  таз

М72.86 Колянна   голям пищял[тибиа]  колянна става
 област  малък пищял[фибула]

М72.87 Глезенна става  тарзални кости глезенна става
и стъпало  метатарзални кости  други стави на стъпалото
  фаланги

М72.88 Други  гръбначен стълб
   ребра
   шия
   череп
   глава
  тяло
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КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
ЛЕЧЕБНА РАДИОЛОГИЯ И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
Изключва: такива за:
 аблация на хипофизна жлеза – 07.64-07.69
 деструкция на хориоретинална лезия – 14.26-14.27
*92.23 РАДИОИЗОТОПНА ТЕЛЕРАДИОТЕРАПИЯ
телерадиотерапия с използване на:
кобалт-60. (телегаматерапия)

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва: 

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизонови деривати
*99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОТУМОРЕН ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

инжекция или инфузия на противотуморен химиотерапевтична комбинация или монотерапия
Изключва:
антинеопластична имунотерапия – 99.28
инжекция на радиоизотопи – 92.28
инжекция или инфузия на биологичен модулатор на отговора като антинеопластичен агент – 99.28 
*99.28 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА БИОЛОГИЧЕН МОДУЛАТОР 

Моноклонални антитела
Растежни фактори 

*99.99 ПЕРОРАЛНА ТЕРАПИЯ ВКЛЮЧВА:
перорална цитостатична терапия

* Заб. терапевтични процедури 99.18, 99.21, 99.23, 99.25, 99.28 и 99.99 не могат да се отчитат самостоя-
телно

– Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е приложена и отчетена една основна те-
рапевтична процедура от рубрика 92.23, посочена в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. При 
едновременно лъче и химиолечение е задължителен и втори код – 99.25 и/или 99.28 и/или 99.99.

Забележка: Лъчелечение по клиничната пътека се предприема след „Решение на Онкологичен комитет 
за лечение на злокачествени и някои нетуморни заболявания“, копие от което се прилага в ИЗ на пациента.

Приложението на лекарствени продукти за лечение на онкологични пациенти при едновременно лъче-
химиолечение се предприема след Решение на Онкологичния комитет по химиотерапия, в състава на който 
влизат химиотерапевти от клиниката/ отделението/лечебното заведение, в което се провежда лечението

Изготвя се документ, наречен Решение,  при започване на лечението и при необходимост от смяна на 
лечебната тактика. В Решението на Комисията/Онкокомитета е посочен алгоритъм на лечение – лекарствен 
продукт, ритъм на приложение, продължителност. Документът – Решение на комисията за системно лекар-
ствено лечение при злокачествени заболявания е неразделна част от ИЗ/онкологично досие. 

Предписването и прилагането на медикаментите, заедно с лъчелечение, който е основен лечебен метод 
се извършва от  лъчетерапевти.

Проведените процедури задължително се отразяват в Документ № 1
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум II В ниво на компетентност съгласно 

медицински стандарт „Лъчелечение“. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специа-
листи са в съответствие с медицински стандарт „Лъчелечение“.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНК-
ЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПО-
МОЩ

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по лъчелечение – за перкутанно лъчелечение *

2. Отделение по образна диагностика

3. Клинична лаборатория

Забележка* Задължително звено/медицинска апаратура и оборудванe
1. Клиника/отделение по лъчелечение съгласно Наредба № 18 от 20.06.2005 на МЗ 

и оборудвани с:
1.1. Телегаматерапевтичен апарат. 
1.2. Интегрирана компютърна система с лицензирани програмни продукти за:
• регистрация на пациентите
• регистрация на дигитални образи от образни изследвания за целите на планирането
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• триизмерно анатомотопографско планиране, базирано на регистрираните дигитални образи
• триизмерно дозиметрично планиране
• верификация на дозиметричния план с помощта на хистограми доза-обем
• виртуална симулация на анатомо-топографския и дозиметричния план
• компютърно управление на телегаматерапевтичния апарат и свързаната към него верификационна 

система, осигуряващи изпълнение на всички заданени параметри на дозиметричния план с необходимата 
точност;

• запис и архивиране на изпълнените параметри на дозиметричния план за всеки отделен пациент и всеки 
негов отделен сеанс на облъчване

За документиране на проведеното триизмерно лъчелечение към индивидуален терапевтичeн документ за 
лъчелечение се прилага  в ИЗ и копие от централния трансверзален срез от дозиметричния план и хистогра-
ма доза-обем .

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗ-
ПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗА-
ВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено 
чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията 
за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. КАТ и /или МРТ

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
За лъчелечение: броят на специалистите се определя от нивото на компетентност
– един лекар със специалност по лъчелечение /медицинска радиология/*. 
*Забележка: Лекарите със специалност по лъчелечение, които предписват лекарствени препарати за про-

веждане на едновременно лъче-химиолечение, трябва да притежават втора специалност по онкология
В случай, че  лекарите със специалност по лъчелечение, не притежават втора специалност по онкология, 

предписването на лекарствени продукти се извършва от лекар със специалност по онкология
– 
За дозиметрично планиране:
– един магистър по медицинска физика/физика.
Правоспособност за специфична работа в йонизираща среда се налага за всички, извършващи лъчелече-

ние, която се придобива след специален изпит.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ 
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:
• при злокачествено новообразувание на устната;
• при злокачествено новообразувание на езика;
• при злокачествено новообразувание на големите слюнчени жлези, венците, бузите, мекото и твърдото 

небце;
• при злокачествено новообразувание на пода на устната кухина;
• при злокачествено новообразувание на орофаринкс;
• при злокачествено новообразувание на назофаринкс;
• при злокачествено новообразувание на хипофаринкса;
• при злокачествено новообразувание на пръстена на Валдайер;
• при злокачествено новообразувание на хранопровода;
• при (злокачествено новообразувание на дебелото черво, при прорастване на органи в малък таз и ко-

ремни стени;
• при злокачествено новообразувание на ректума, анален канал и ануса;
• при злокачествено новообразувание на носните кухини, средното ухо и синусите;
• при злокачествено новообразувание на ларинкса;
• при злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб;
• при злокачествено новообразувание на тимус и други органи и тъкани в медиастинум;
• при злокачествени новообразувания на кожата и кожните аднекси;
• при злокачествени новообразувания на костта и ставния хрущял;
• при злокачествени новообразувания на съединителната и другите меки тъкани;
• при меланом; 
• при злокачествено новообразувание на женската и мъжка гърда; 
• при злокачествено новообразувание на маточната шийка;
• при злокачествено новообразувание на тялото на матката;
• при епителни неоплазми на вагината и вулвата;
• при злокачествено новообразувание на простатата;
• при злокачествено новообразувание на пениса и другите мъжки полови органи;
• при злокачествено новообразувание на пикочния мехур; 
• при злокачествени новообразувания на щитовидната жлеза;
• при вторични злокачествени новообразувания; 
• при злокачествени новообразувания с неуточнена локализация; 
• при Неходжкинови лимфоми, левкози, множествен и солитарен миелом; 
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• при болест на Ходжкин;
• при доброкачествени, гранично злокачествени и псевдо тумори; 
• при хипертрофични заболявания на ставите, съединителната тъкан, конюнктивата, пениса, сенилна 

макулена дегенерация;  
• при тиреоидно асоциирана офталмопатия; 
• при анастомозит;
• при злокачествени новообразувания на тестис и бъбрек.
2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. 
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ 

Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, 
КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

2.1. ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ТЕЛЕГАМАТЕРАПИЯ 
Състоянието на болшинството болни при телегаматерапия позволява лечението да се извършва в условия-

та на дневен стационар (функционални легла). Изпълнението на КП се удостоверява чрез ИЗ и индивидуален 
терапевтичeн документ за лъчелечение По медицински индикации лъчелечението може да се извършва и 
при стационарни условия.

Използват се различни режими на фракциониране – хипер-, нормо- и хипофракциониране.
Обикновено лъчелечението се извършва по схема 5 пъти в седмицата, с почивка в събота и неделя за 

възстановяване на нормалните тъкани.
Лъчелечението цели максимално възможно ликвидиране на туморния процес и постигане на локо-ре-

гионален туморен контрол. При невъзможност за това, лъчелечението има симптоматичен ефект и цели 
подобряване качеството на живот на онкологично болния. 

2.2. ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ЕДНОВРЕМЕННО ЛЪЧЕХИМИОЛЕЧЕНИЕ. При едновременното 
лъчехимиолечение / с телегаматерапия/  медикаментите, определени въз основа на решение  от онкологич-
ната комисия по медицинска онкология се изписват и прилагат в различни схеми от лъчетерапевти заедно 
с лъчелечението. Те потенцират ефекта му или осигуряват неговото безопасно провеждане като основен 
лечебен метод

ТЕЛЕГАМАТЕРАПИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА В НЯКОЛКО ФАЗИ: 
– клинико-биологично планиране – определят се клиничният мишенен обем (КМО) и планираният ми-

шенен обем (КМО + осигурителна зона), лечебната доза, фракционирането и допустимите дози в критичните 
органи въз основа на извършени образни изследвания за целите на лъчелечението;

– компютърно базирано триизмерно анатомо-топографско планиране с помощта на лицензиран програ-
мен продукт – съставяне на анатомо-топографски план върху дигитални образи от проведените за нуждите 
на лъчелечението образни изследвания; 

– компютърно базирано триизмерно дозиметрично планиране – осъществява се с помощта на лицензиран 
програмен продукт ; предписаната лечебна доза трябва да съвпадне с планираната в тумора и в критичните 
органи;

– верификация на дозиметричния план с хистограми доза-обем;
– виртуална симулация на анатомо-топографския и дозиметричния план;
– нанасяне върху кожата на пациента на проекциите на изоцентъра и/или други реперни точки за точна 

възпроизводимост на лъчелечебния план;
– контрол на лъчелечебния план – осъществява се със скопия или рентгенови снимки на симулатора, 

гамаграфии или ин виво-измервания на дозата в тумора и критичните органи;
– компютърно управление на телегаматерапевтичния апарат и свързаната към него верификационна 

система, осигуряващи изпълнение на всички заданени параметри на дозиметричния план с необходимата 
точност;

– запис и архивиране на изпълнените параметри на дозиметричния план за всеки отделен пациент и 
всеки негов отделен сеанс на облъчване.

Наблюдение на болните:
• контрол на общото състояние и общата поносимост на лъчелечението, като наблюденията се отразяват 

в ИЗ  при промяна на състоянието му или поне един път седмично;
• проследяване на оплаквания, свързани с радиобиологичните реакции на тумора и здравите тъкани;
• контрол на пълна кръвна картина с честота в зависимост от обема на облъчване и включване на обща 

и локална медикаментозна терапия – при необходимост
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯ-

ВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВО-

ТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА 
За лъчелечение болните винаги постъпват с поставена диагноза – за първичния тумор или неговите ме-

тастази.
4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
– завършване на планирания лъчелечебен курс.
Поради характера на някои заболявания се налага провеждане на ЛЛ в няколко области на разпростра-

нение на неоплазмата. При тези случаи се налага ЛЛ в няколко лимфни области (лимфоми, левкози), на 
ретроперитонеалните лимфни възли (неоплазма на маточна шийка, ендометриума) и профилактично об-



СТР.  40  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 12

лъчване на ЦНС (неоплазма на белия дроб и левкози). При съчетано лъчелечение на тумори на маточната 
шийка и ендометриума се планират три лъчелечебни курса – предварително перкутанно ЛЛ, брахитерапия и 
допълващо перкутанно ЛЛ.

При персистенция или рецидив на първичната вече третирана неоплазма може да се наложи ново ЛЛ в 
зоната на персистенцията или рецидива.

НЗОК заплаща за нова хоспитализация по същата клинична пътека в същото ЛЗБП на едно ЗЗОЛ, в 
период по-малък от 30 календарни дни от дехоспитализирането му в следните случаи:

1. Когато се налага облъчване на друга област на туморно разпространение или фракциониране на дозата 
по радиобиологични причини в различни туморни обеми, което се обективизира с нов лъчетерапевтичен 
план по същата диагноза по МКБ-10 и по същата КП.

2. Когато се регистрира различна от предходната диагноза по МКБ-10. поради  наличие на метастази със 
силен болков, обструктивен или компресивен симптом, обективизирани с доказателствен материал (образни, 
клинико-лабораторни или морфологични изследвания). 

3. Когато е провеждано лъчелечение по радикална програма, с не по-малко от 20 облъчвания за този 
период, в рамките на 1 календарна година по същата диагноза по МКБ-10 и по същата КП.

За всеки конкретен случай от посочените по-горе, ЛЗБП прилага при отчитане писмено обосновано ста-
новище, доказващо необходимостта от такава хоспитализация.

Критерии за извънредна дехоспитализация:
– изява на далечна метастаза или прогресия  в хода на радикалното лечение;
– тежки остри лъчеви реакции, непозволяващи да се продължи лъчелечението;
– възникване на придружаващо заболяване, което налага лечение по витални индикации и прекъсване на 

лъчелечението.
Забележка: Стойността на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални), осигуря-

ващи основното лечение по клинични пътеки по редове № 251, 252, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, 
на необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други лекар-
ствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи 
от основното заболяване и лечение, не се включват в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК.

Отчитането на приложените лекарствени средства се извършва ежемесечно с „Отчет за лечение с ле-
карствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение или по клинични пътеки в 
областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията“.

Отчетът за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедури или по клинични пътеки 
в областта на онкологията, онкохематологията, лъчелечението и неонатологията, се предава в РЗОК на 
хартиен и електронен носител, заедно с бл. МЗ-НЗОК № 7.

Довършване на лечебния процес и проследяване
Контролиране на ранните лъчеви реакции в 1 месец след лъчелечението. Пациентът се следи от ОПЛ, 

СИМП и онкологичните диспансери. При необходимост от ново лечение или поява на късни лъчеви услож-
нения се насочва към лъчетерапевт. 

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на 
един месец след изписване и задължително записани в епикризата. 

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, 
който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична 
помощ. 

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюде-
ние, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само 
в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения 
алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.) 

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно наредба за 
медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „История на заболяването“ (ИЗ) и в част ІІ 

на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в „История на заболяване-

то“ който е неразделна част от ИЗ.
Отчитането на приложените лекарствени средства се извършва ежемесечно с „Отчет за лечение с лекар-

ствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение или по клинични пътеки в областта 
на онкологията, онкохематологията и неонатологията

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
– „История на заболяването“;
– част ІІІ на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК №7;
– епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента 

(родителя/настойника) и е неразделна част от „История на заболяването“.
ОТЧЕТЪТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО 

СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ „ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО 
ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „История на заболяването“ (ИЗ) и в част ІІ 

на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК №7.
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2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в „История на заболяване-
то“ и Документ № 1, който е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
– „История на заболяването“;
– част ІІІ на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК №7;
– епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента 

(родителя/настойника) и е неразделна част от „История на заболяването“.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ 

„ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО“.

ДОКУМЕНТ № 5
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Как действа лъчелечението?
Лечебните лъчи проникват в тъканите и при всеки сеанс ликвидират част от заболелите клетки. В това 

отношение лъчелечението много прилича на безкръвна операция, ежедневно се стопяват определен брой 
клетки. Промените в здравите тъкани в хода на лечебния курс се изразяват като остра лъчева реакция и 
след шестия месец като лъчево усложнение, подобно на кървенето след операция и оставянето на белег. 
Облъчването, приложено преди операция намалява обема на тумора и създава условия за по-успешна и/или 
по-малка оперативна интервенция. В редица случаи лъчелечението е алтернативен метод на хирургичното 
лечение като се запазва целия орган или се съчетава с органозапазващи операции при съвременния консер-
вативен подход в онкологията. 

Принципът на лъчевото лечение се базира от една страна върху по-голямата уязвимост на болните клет-
ки, а от друга – на по-високата способност на здравите тъкани да се възстановяват в периода между всяко 
облъчване. При телегаматерапията лечебната доза не се прилага наведнъж, а се разпределя в няколко сед-
мици – един път на ден, пет пъти седмично, с почивка в събота и неделя, необходима за възстановяване на 
критичните органи. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО. Телегаматерапията е перкутанно лъчелечение, което оз-
начава облъчване през кожата. То се извършва с помощта на специално конструирани апарати. Това е осно-
вен метод за лечение на онкологичните заболявания. Лечението не е свързано с болка. То не се вижда, не се 
усеща и много прилича на правенето на рентгенова снимка.

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБЛЪЧВАНЕТО?
При телегаматерапията пациентът се поставя да легне върху масата, където трябва да стои неподвижно 

по време на сеанса, тъй като лечебните лъчи са насочени много прецизно към болната част от тялото му. 
Болният остава сам в процедурната зала от една до десет минути, колкото трае един сеанс. Лечението се 
извършва чрез един или няколко ежедневни сеанса. Пациентът не е опасен за своите близки, не е източник 
на лъчение. Той може спокойно да контактува с децата и близките си. 

НАДЕЖДЕН МЕТОД ЛИ Е ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО?
Съвременното лъчелечение се извършва с голяма прецизност, точност и акуратност. Пациентите и персо-

налът са защитени от излишно облъчване.
ПРЕЗ КАКВИ ЕТАПИ ПРЕМИНАВА ЛЕЧЕНИЕТО?
Телегаматерапията се провежда по специален план. Определят се точно мястото на облъчването, положе-

нието на тялото при лечебния сеанс и най-добрият начин да се облъчи болното място, при което максимално 
да се щадят здравите тъкани. Областта на лъчелечението се начертава върху кожата и това изисква съхраня-
ване на знаците. Макар и неприятно, то осигурява надеждна повторяемост на всеки сеанс. Математическата 
обработка на данните се извършва от специалист по дозиметрия (физик) с помощта на компютър. Лекарят и 
физикът решават как точно да се проведе лечението, каква обща доза да се приложи и на колко облъчвания 
тя да бъде разпределена. Поставят се окончателни знаци върху кожата. Пациентът се въвежда в процедурната 
зала и първото облъчване (първият сеанс) започва.

Болният е под ежедневно наблюдение от медицинския екип, грижещ се за неговото здраве. Първоначално 
и периодично лечението и състоянието на пациента се разглеждат и обсъждат от разширен лекарски екип. 
Рентгеновият лаборант и медицинската сестра, ежедневно следят за състоянието на пациента. Лекуващият 
лекар наблюдава възникналите лъчеви реакции, грижи се за тяхната профилактика и лечение и препоръчва 
специален режим на хранене и евентуална почивка по време на лъчелечението.

Вашият основен метод на лечение е Лъчелечение. Към него понякога се налага включването на някои 
медикаменти по следните причини:

1. 1. Световните резултати са показали, че при някои заболявания лъчелечението се извършва едновре-
менно с по- ниски дози химиотерапия или друг вид противотуморно лечение в инжекции или таблетки, които 
засилват неговия ефект. Това най-често се прилага при рака на матката, ректума, главата и шията, мозъка, 
стомаха, панкреаса, белия дроб и др.

1.2. По време на лъчелечението се наблюдават някои реакции като:  
– зачервяване, ранички в устата, трудно болезнено преглъщане, нарушение на храненето
– гадене, повръщане, което води до намаление на апетита, ослабване на тегло и затруднява лечението Ви, 
За това са Ви необходими лекарства, които позволяват продължаване на лъчелечението, без вредното пре-

късване, което намалява лечебния противотуморен ефект. За болката това са различни видове противобол-
кови  лекарства във вид на таблетки, инжекции, лепенки и др.; за увеличение на хемоглобина, левкоцитите 
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и др., които спадат по време на лечение исе прилагат т.н. растежни средства, а против гадене и повръща-
не – специални лекарства, които овладяват  симптомите и Ви позволяват безпрепятствено да  продължите 
лъчелечението

ЛЪЧЕВИ РЕАКЦИИ
Оплакванията при лъчелечението са твърде индивидуални и са в зависимост от разположението и го-

лемината на облъчваната област. В някои случаи може да причини общи оплаквания: нарушение на съня, 
подтискане или загуба на апетита, неспокойствие, гняв, апатия, чувство за вина и дори мисъл за отказ от 
лечение. Повечето реакции са временни като се развиват по време на облъчването и понякога могат да 
продължат месец след лъчелечението. 

Облъчването на различните области на тялото при телегаматерапията е съпътствувано с различни реак-
ции. 

Тъй като лечението се провежда през кожата, при всички пациенти могат да се наблюдават кожни реак-
ции. Кожата в полето на облъчването става чувствителна, може да се зачерви, да се пигментира при излагане 
на слънце, да се появи сърбеж и излющване. За облекчаване на тези очаквани реакции се препоръчва  ши-
роко, памучно, не стягащо бельо, пудрене на облъчваната кожа с детска или специална пудра, и подсушаване 
на кожата преди облъчването, тъй като влажността засилва реакциите. Може да се наблюдават: временно 
разреждане и/или опадане на окосмяването в облъчваната област; зачервяване, дразнене, сърбеж, лющене 
или разязвяване на кожата; дразнене, парене, болка и поява на малки ранички на лигавицата.

При облъчване на главния и гръбначния мозък се получава оток на мозъка, който се коригира с прила-
гане на медикаменти при следене състоянието на очните дъна.

При облъчване на устната кухина, гърлото и ларинкса могат да се наблюдават реакции, които преми-
нават след завършване на облъчването, най-често: болки при преглъщане, зачервяване на гърлото, поява на 
малки ранички и промени по кожата, описани по-горе.

При облъчване на белия дроб и хранопровода могат да се появяват следните реакции: затруднение и 
болки при преглъщане; кашлица.

При облъчване на корема и таза се наблюдават: временни реакции на дебелото черво, предизвикващи 
колики и диария; временни реакции на правото черво и ануса, свързано с тежест, спазми, болка, кървене; 
временни реакции на пикочния мехур, водещи до парене, често уриниране, спазми, болка, кървене; временни 
реакции на влагалището – сърбеж, зачервяване, оскъдно кървене; временни реакции на ануса – зачервяване, 
дразнене, парене, болка.

Лекуващия лекар обсъжда хигиенния и диетичен режим, който   следва  да   се   спазва по  време  на  
лечението  и  след  това.  Включването  на  медикаменти  облекчава     всички     лъчеви реакции и прави 
лечението поносимо. 

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 257.2 „ВИСОКО-ТЕХНО-
ЛОГИЧНА TРИИЗМЕРНА ТЕЛЕГАМАТЕРАПИЯ „

ДОКУМЕНТ № 1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ № 1 в деня на из-

вършване. 
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/

НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на 

болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на 
средствата, платени за клиничната пътека.

І. ІІ.

Ден за провеждане на про-
цедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване

Дата

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧ-
НИ ПРОЦЕДУРИ

     

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ 
СПЕЦИАЛИСТИ

ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ 
НА ПАЦИЕНТА 

ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ 
КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ 
ЛЕКАР
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КП № 258.1 ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ И НЕОНКО-
ЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Минимален болничен престой – 3 дни
КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

При тези видове лъчелечение като основна диагноза се поставя код Z51.0, а като придружаващо заболяване 
съответният код на злокачественото или доброкачествено новообразувание.
Други видове медицинска помощ

Не включва: последващо изследване след лечение (Z08 – Z09)
Z51.0 Курс радиотерапия (поддържащ)
Злокачествено новообразувание на устната

Не включва: кожа на устната (С43.0, С44.0)
С00.0 Външна повърхност на горната устна

 Горна устна:
• БДУ
• външна повърхност 
• червена ивица [vermilion border]

С00.1 Външна повърхност на долната устна
 Долна устна:

• БДУ
• външна повърхност
• червена ивица

С00.2 Външна устна, неуточнена
 Червена ивица БДУ

С00.3 Горна устна, вътрешна повърхност
 Горна устна:

• букална повърхност
• френулум
• лигавица (мукоза)
• устна повърхност

С00.4 Долна устна, вътрешна повърхност
 Долна устна:

• букална повърхност
• френулум
• лигавица
• устна повърхност

С00.5 Устна, неуточнена, вътрешна повърхност
 Устна, неуточнена като горна или долна:

• букална повърхност
• френулум
• лигавица
• устна повърхност

С00.6 Комисура на устните
С00.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните
С01 Злокачествено новообразувание на основата на езика

Горна повърхност на основата на езика
 Неподвижна част на езика БДУ
 Задна трета на езика

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на езика
С02.0 Горна повърхност на езика

 Предните две-трети на езика, горна повърхност
 Не включва: горна повърхност на основата на езика (С01)

С02.1 Странични ръбове на езика
 Връх на езика
С02.2 Долна повърхност на езика
 Предните две-трети на езика, долна повърхност
 Френулум на езика
С02.3 Предните две-трети на езика, неуточнена част
 Средна част на езика БДУ
 Подвижна част на езика БДУ
С02.4 Езикова сливица

Не включва: сливица БДУ (С09.9)
С02.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика

 Злокачествено новообразувание на езика, което по място на възникване не може да бъде отнесено към 
нито една от рубриките С01 – С02.4

Злокачествено новообразувание на венците
Включва: алвеоларна лигавица

 гингива 
Не включва: злокачествени одонтогенни новообразувания (С41.0 – С41.1)
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С03.0 Горен венец
С03.1 Долен венец
С03.9 Венец, неуточнен
Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина
С04.0 Предна част на пода на устната кухина
 Предна част на премоларно-канинната област
С04.1 Странична част на пода на устната кухина
С04.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на устната кухина
Злокачествено новообразувание на небцето
С05.0 Твърдо небце
С05.1 Меко небце

Не включва: назо-фарингеална повърхност на мекото небце (С11.3)
С05.2 Увула (мъжец)
С05.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на небцето
С05.9 Небце, неуточнено

 Свод на устната кухина
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина
С06.0 Лигавица на бузите
 Вътрешна повърхност на бузите БДУ

Лигавица на бузите
С06.1 Предверие на устната кухина

 Бразда (сулкус) на бузата (горна)(долна)
 Бразда (сулкус) на устната (горна)(долна)

С06.2 Ретромоларна област
С06.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части 

на устната кухина
С07 Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)
Злокачествено новообразувание на друга и неуточнена част на големите слюнчени
жлези
Не включва: злокачествени новообразувания на малките слюнчени жлези, които се класифицират 

според тяхната анатомична локализация 
 злокачествени новообразувания на малките слюнчени жлези БДУ (С06.9)
 паротидна жлеза (С07)

С08.0 Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)
 Субмаксиларна жлеза
С08.1 Подезична жлеза (сублингвална)
С08.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези

 Злокачествено новообразувание на големите слюнчени жлези, което по място на възникване не може да 
бъде отнесено към нито една от рубриките С07 – С08.1

Злокачествено новообразувание на сливицата (тонзила)
Не включва: езикова тонзила (С02.4)

  фарингеална тонзила (С11.1)
С09.0 Тонзиларна ямка
С09.1 Тонзиларна дъга (предна) (задна)
С09.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата
С09.9 Тонзила, неуточнена

 Тонзила:
• БДУ
• фауциална
• небна

Злокачествено новообразувание на орофаринкса (мезофаринкс)
Не включва: тонзила (С09. – )

С10.0 Валекула
С10.1 Предна повърхност на епиглотиса
 Епиглотис, свободен ръб
 Глосо-епиглотисна гънка(и)

Не включва: епиглотис (супрахиоидеум) БДУ (С32.1)
С10.2 Странична стена на орофаринкса
С10.3 Задна стена на орофаринкса
С10.4 Бранхиална цепка
 Бранхиална киста [локализация на новообразувание]
С10.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса

 Гранична област на орофаринкса
Злокачествено новообразувание на носоглътката (назофаринкс)
С11.0 Горна стена на назофаринкса

 Свод на назофаринкса
С11.1 Задна стена на назофаринкса
 Аденоидни вегетации 
 Фарингеална тонзила
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С11.2 Странична стена на назофаринкса
 Ямка на Rosenmuller
 Отвор на Евстахиевата тръба
 Фарингеален рецесус
С11.3 Предна стена на назофаринкса
 Под на назофаринкса
 Назофарингеална (предна)(задна) повърхност на мекото небце
 Заден край на носа:

• раковини
• преграда (септум)

С11.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на назофаринкса
С12 Злокачествено новообразувание на пириформения синус

 Пириформена ямка
Злокачествено новообразувание на хипофаринкса

Не включва: пириформен синус (С12)
С13.0 Посткрикоидна област
С13.1 Ариепиглотисна гънка, обърната към хипофаринкса
 Ариепиглотисна гънка:

• БДУ
• гранична (маргинална) зона
Не включва: ариепиглотисна гънка, обърната към ларинкса (С32.1)

С13.2 Задна стена на хипофаринкса
С13.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса
Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на устните,
устната кухина и фаринкса

Не включва: устна кухина БДУ (С06.9)
С14.0 Фаринкс, неуточнен
С14.2 Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)
С14.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и 

фаринкса
 Злокачествено новообразувание на устните, устната кухина и фаринкса, което по място на възникване 

не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С00 – С14.2
Злокачествено новообразувание на хранопровода

Забележка: Предлагат се две алтернативни субкласификации:
 .0 – .2 по анатомично описание
 .3 – .5 по трета на органа
  Това отклонение от принципа, според който рубриките следва да се изключват 

взаимно, е преднамерено, и въпреки че се използват и двете терминологични 
форми, отделните анатомични области не са сходни.

С15.0 Шийната част на хранопровода
С15.1 Гръдната част на хранопровода
С15.2 Коремната част на хранопровода
С15.3 Горната трета на хранопровода
С15.4 Средната трета на хранопровода
С15.5 Долната трета на хранопровода
С15.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода
С19 Злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област

 Колон с ректум
 Ректосигмоидална област (колон)

С20 Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)
 Ампула ректи

Злокачествено новообразувание на ануса и аналния канал
С21.0 Анус, неуточнена локализация

Не включва: анален(-на):
• ръб (С43.5, С44.5)
• кожа (С43.5, С44.5)
перианална кожа (С43.5, С44.5)

С21.1 Анален канал
 Сфинктер на ануса
С21.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния 

канал
 Аноректална област
 Анус с ректум
 Злокачествено новообразувание на ректума, ануса и аналния канал, което по място на възникване не 

може да бъде отнесено към нито една от рубриките С20 – С21.2
Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо
С30.0 Носна кухина

 Хрущял на носа
 Носни раковини
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 Вътрешна част на носа
 Преграда (септум) на носа
 Вестибулум на носа
 Не включва: кост на носа (С41.0)
 нос БДУ(С76.0)
 обонятелна луковица (С72.2)
 заден край на носната преграда и раковините (С11.3)
 кожа на носа (С43.3, С44.3)

С30.1 Средно ухо
 Евстахиева тръба
 Вътрешно ухо
 Мастоидни клетки
 Не включва: слухов канал (външен) (С43.2, С44.2)
 кости на ухото (меатус) (С41.0)
 хрущял на ухото (С49.0)
 кожа на (външно) ухо (С43.2, С44.2)

Злокачествено новообразувание на синусите
С31.0 Максиларен синус

Антрум (на Highmore) (максиларен)
С31.1 Етмоидален синус
С31.2 Фронтален синус
С31.3 Сфеноидален синус
С31.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите
Злокачествено новообразувание на ларинкса
С32.0 Глотис
 Ларинкс (вътрешен)
 Гласна връзка (истинска) БДУ
С32.1 Супраглотис

 Ариепиглотисна гънка, обърната към ларинкса
 Епиглотис (супрахиоидна част) БДУ
 Външен ларинкс
 Лъжлива гласна връзка
 Задна (ларингеална) повърхност на епиглотиса
 Вентрикуларни гънки 
 Не включва: предна повърхност на епиглотиса (С10.1)
 ариепиглотисна гънка:

• БДУ (С13.1)
• хипофарингеална част (С13.1)
• маргинална зона (С13.1)

С32.2 Субглотис
С32.3 Ларингеален хрущял
С32.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса
С33 Злокачествено новообразувание на трахеята
Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб
С34.0 Главни бронхи
 Карина
 Хилус (на белия дроб)
С34.1 Горен лоб, бронх или бял дроб
С34.2 Среден лоб, бронх или бял дроб
С34.3 Долен лоб, бронх или бял дроб
С34.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб
С37 Злокачествено новообразувание на тимуса
Злокачествено новообразувание на сърцето, медиастинума и плеврата

Не включва: мезотелиом (С45. – )
С38.1 Преден медиастинум
С38.2 Заден медиастинум
С38.3 Медиастинум, неуточнена част
С38.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и 

плеврата
Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли на крайниците
С40.0 Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник
С40.1 Къси кости на горен крайник
С40.2 Дълги кости на долен крайник
С40.3 Къси кости на долен крайник
С40.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли 

на крайниците
Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли с други и неуточнени
локализации

Не включва: кости на крайниците (С40. – )
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 хрущял на: 
• ухо (С49.0)
• ларинкс (С32.3)
• крайници (С40. – )
• нос (С30.0)

С41.0 Кости на черепа и лицето
 Челюст (максила) (горна) 
 Орбитална кост
 Не включва: карцином от всеки друг вид, освен вътрекостен или одонтогенен карцином на:

• максиларен синус (С31.0)
• горна челюст (С03.0)

 кости на челюст (долна) (С41.1)
С41.1 Долна челюст (мандибула)

 Кост на долна челюст
 Не включва: карцином от всеки друг вид, освен вътрекостен или одонтогенен карцином на:

• челюст БДУ (С03.9)
• долна (С03.1)

 кост на горна челюст (С41.0)
С41.2 Гръбначен стълб

Не включва: сакрална и опашна кост (С41.4)
С41.3 Ребра, гръдна кост и ключица
С41.4 Кости на таза, сакрума и опашката
С41.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли

 Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли, което по място на възникване не може 
да бъде отнесено към нито една от рубриките С40 – С41.4

Злокачествен меланом на кожата
Включва: морфологични кодове М872 – М879 с код за характера на новообразуванието /3

Не включва: злокачествен меланом на кожата на половите органи  (С51 – С52, С60. – , С63. – )
С43.0 Злокачествен меланом на устната

Не включва: червена ивица на устната (С00.0 – С00.2)
С43.1 Злокачествен меланом на клепача, включително ъгъла на клепачната цепка
С43.2 Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал
С43.3 Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето
С43.4 Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията
С43.5 Злокачествен меланом на тялото

 Анални:
• ръб
• кожа

 Перианална кожа
 Кожа на млечната жлеза
 Не включва: анус БДУ (С21.0)

С43.6 Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С43.7 Злокачествен меланом на долен крайник, включително тазобедрената област
С43.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на злокачествения меланом на 

кожата
С43.9 Злокачествен меланом на кожата, неуточнен

 Меланом (злокачествен) БДУ
Други злокачествени новообразувания на кожата

Включва: злокачествено новообразувание на:
• мастните жлези
• потните жлези

Не включва: сарком на Kaposi (С46. – )
злокачествен меланом на кожата (С43. – )
кожа на половите органи (С51 – С52, С60. – , С63. – )

С44.0 Кожа на устните
 Базоцелуларен карцином на устните

Не включва: злокачествено новообразувание на устните (С00. – )
С44.1 Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

Не включва: съединителна тъкан на клепачите (С49.0)
С44.2 Кожа на ухото и външния слухов канал

Не включва: съединителна тъкан на ухото (С49.0)
С44.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето
С44.4 Кожа на окосмената част на главата и шията
С44.5 Кожа на тялото

 Анални:
• ръб
• кожа

 Перианална кожа
 Кожа на млечната жлеза
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 Не включва: анус БДУ (С21.0)
С44.6 Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С44.7 Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област
С44.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на кожата
Злокачествено новообразувание на периферните нерви и вегетативната нервна система
Включва: симпатикусови и парасимпатикусови нерви и ганглии
С47.0 Периферни нерви на главата, лицето и шията
 Не включва: периферни нерви на орбитата (С69.6)
С47.1 Периферни нерви на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С47.2 Периферни нерви на долен крайник, включително тазобедрената област
С47.6 Злокачествено новообразувание на периферни нерви на тялото, неуточнено
С47.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на периферните нерви и 

вегетативната нервна система
С47.9 Периферни нерви и вегетативна нервна система, с неуточнена локализация
Злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума
Не включва: сарком на Kaposi (С46.1)

  мезотелиом (С45. – )
С48.0 Ретроперитонеум 
Злокачествено новообразувание на съединителната и другите меки тъкани
Включва:  кръвоносни съдове

 бурса
 хрущял
 фасция
 мастна тъкан
 лигамент, без този на матката
 лимфни съдове
 мускули
 синовиална мембрана
 сухожилие (сухожилно влагалище)

Не включва: хрущял на:
• става (С40 – С41)
• ларинкс (С32.3)
• нос (С30.0)

 съединителна тъкан на млечната жлеза (С50. – )
 сарком на Kaposi (С46. – )
 мезотелиом (С45. – )
 периферни нерви и вегетативна нервна истема (С47. – )
 перитонеум (С48. – )
 ретроперитонеум (С48.0)

С49.0 Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията
 Съединителна тъкан на:

• ухо
• клепач
Не включва: съединителна тъкан на орбитата (С69.6)

С49.1 Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С49.2 Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област
С49.3 Съединителна и меки тъкани на гръдния кош

 Аксила
 Диафрагма
 Големи кръвоносни съдове
 Не включва: млечна жлеза (С50. – )
 сърце (С38.0)
 медиастинум (С38.1 – С38.3)
 тимус (С37) 

С49.4 Съединителна и меки тъкани на корема
 Коремна стена
 Хипохондриум
С49.5 Съединителна и меки тъкани на таза
 Ингвинална област
 Седалище
 Перинеум
С49.6 Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация
 Гръб БДУ
С49.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките 

тъкани
 Злокачествено новообразувание на съединителната и меките тъкани, което по място на възникване не 

може да бъде отнесено към нито една от рубриките С47 – С49.6
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза
Включва: съединителна тъкан на млечната жлеза
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Не включва: кожа на млечната жлеза (С43.5 – С44.5)
С50.0 Мамила и ареола
С50.1 Централна част на млечната жлеза
С50.2 Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза
С50.3 Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза
С50.4 Горен външен квадрант на млечната жлеза
С50.5 Долен външен квадрант на млечната жлеза
С50.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза
Злокачествено новообразувание на вулвата
С51.0 Голяма срамна устна (лабия)
 Бартолинова жлеза
С51.1 Малка срамна устна
С51.2 Клитор
С51.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата
С52 Злокачествено новообразувание на влагалището (вагина)
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс)
С53.0 Ендоцервикс
С53.1 Екзоцервикс
С53.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на матката
Злокачествено новообразувание на тялото на матката
С54.0 Истмус на матката
 Долен маточен сегмент
С54.1 Ендометриум
С54.2 Миометриум
С54.3 Дъно (фундус) на матката
С54.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на матката 
С56 Злокачествено новообразувание на яйчника
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на женските полови
органи
С57.0 Фалопиева тръба 
 Овидукт
 Маточна тръба
С57.1 Широка връзка
С57.2 Кръгла връзка
С57.3 Параметриум
 Маточна връзка БДУ
С57.7 Други уточнени части на женски полови органи
 Волфово тяло или канал
С57.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на женските полови 

органи
 Злокачествено новообразувание на женските полови органи, което по място на възникване не може 

да бъде отнесено към нито една от рубриките С51 – С57.7, С58
 Тубо-овариум
 Утеро-овариум

Злокачествено новообразувание на пениса
С60.0 Препуциум
 Крайна плът
С60.1 Гланс пенис
С60.2 Тяло на пениса
 Корпус кавернозум
С60.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса
С61 Злокачествено новообразувание на простатата
Злокачествено новообразувание на тестиса
С62.0 Недесцендирал тестис 
 Ектопичен тестис [локализация на новообразувание]
 Ретениран тестис [локализация на новообразувание]
С62.1 Десцендирал тестис
 Скротален тестис
С62.9 Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на мъжките полови  органи
С63.0 Епидидим
С63.1 Семенна връв
С63.2 Скротум
 Кожа на скротума
С63.7 Други уточнени части на мъжките полови органи
 Семенно мехурче (везикула семиналис)
 Туника вагиналис
С63.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи

 Злокачествено новообразувание на мъжките полови органи, което по място на възникване не може да 
бъде отнесено към нито една от рубриките С60 – С63.7
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С64 Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче
Не включва: бъбречни:

• чашки (С65)
• легенчета (С65)

С65 Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче
Пелвиоуретерална област

 Бъбречни чашки
С66 Злокачествено новообразувание на уретера

Не включва: уретерен отвор на пикочния мехур (С67.6)
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур
С67.0 Триъгълник на пикочния мехур
С67.1 Купол на пикочния мехур
С67.2 Латерална стена на пикочния мехур
С67.3 Предна стена на пикочния мехур
С67.4 Задна стена на пикочния мехур
С67.5 Шийка на пикочния мехур
 Вътрешен уретрален отвор
С67.6 Отвор на уретера (орифициум)
С67.7 Урахус
С67.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния мехур
Злокачествено новобразувание на други и неуточнени части на пикочните органи
Не включва: пикочо-полов тракт БДУ

женски(С57.9)
мъжки (С63.9)

С68.0 Уретра
Не включва: уретрален отвор на пикочния мехур (С67.5)

С68.1 Парауретрални жлези
С68.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи

 Злокачествено новообразувание на пикочните органи, което по място на възникване не може да бъде 
отнесено към нито една от рубриките С64 – С68.1

Злокачествено новообразувание на окото и неговите придатъци
Не включва: съединителна тъкан на клепачите (С49.0)

 кожа на клепачите (С43.1, С44.1)
 зрителен нерв (С72.3)

С69.0 Конюнктива
С69.1 Роговица
С69.2 Ретина
С69.3 Хориоидея
С69.4 Цилиарно тяло
 Очна ябълка
С69.5 Слъзна жлеза и канали
 Слъзна торбичка
 Слъзноносов канал
С69.6 Орбита

 Съединителна тъкан на орбитата
 Екстраокуларен мускул 
 Периферни нерви на орбитата
 Ретробулбарна тъкан
 Ретроокуларна тъкан
 Не включва: орбитална кост (С41.0)

С69.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на окото и неговите 
придатъци

Злокачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менинги)
С70.0 Церебрални менинги
С70.1 Спинални менинги
С70.9 Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено
Злокачествено новообразувание на главния мозък
Не включва: черепномозъчни нерви (С72.2 – С72.5)

 ретробулбарна тъкан (С69.6)
С71.0 Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули)
 Мазолесто тяло (Corpus callosum)
 Надмозъчна обвивка (супратенториум) БДУ
С71.1 Фронтален лоб
С71.2 Темпорален лоб
С71.3 Париетален лоб
С71.4 Окципитален лоб
С71.5 Мозъчно стомахче

Не включва: четвъртия вентрикул (С71.7)
С71.6 Малък мозък
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С71.7 Мозъчен ствол
 Четвърти вентрикул
 Подмозъчна обвивка (инфратенториум) БДУ
С71.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък
Злокачествено новообразувание на гръбначния мозък, черепномозъчните нерви и други части на централната 
нервна система
Не включва: менинги (С70. – )

 периферни нерви и вегетативна нервна система (С47. – )
С72.0 Гръбначен мозък
С72.1 Конска опашка (кауда еквина)
С72.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и 

другите части на централната нервна система 
 Злокачествено новообразувание на главния мозък и другите части на централната нервна система, 

което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С70 – С72.5
С73 Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза
Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза
С74.0 Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза
С74.1 Медула на надбъбречната жлеза
Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези и сродни структури
Не включва: надбъбречна жлеза (С74. – )

 ендокринна част на панкреаса (С25.4)
 яйчник (С56)
 тестис (С62. – )
 тимус (С37)
 щитовидна жлеза (С73)

С75.0 Паращитовидна жлеза
С75.1 Хипофиза
С75.2 Краниофарингеален канал
С75.3 Епифизна (пинеална) жлеза
С75.4 Каротидни телца
С75.5 Аортно телце и други параганглии
С75.8 Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена

 Забележка:  Ако локализациите на множествените лезии са известни, те трябва да бъдат 
кодирани поотделно.

Вторично и неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните възли
Не включва: злокачествено новообразувание на лимфните възли, уточнено като първично (С81 – С88, 

С96. – )
С77.0 Лимфни възли на глава, лице и шия
 Надключечни лимфни възли 
С77.1 Интраторакални лимфни възли
С77.2 Интраабдоминални лимфни възли
С77.3 Лимфни възли на подмишницата и горния крайник
 Пекторални лимфни възли
С77.4 Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник
С77.5 Лимфни възли на таза
С77.8 Лимфни възли с множествени локализации
Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната
системи
С78.0 Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб
С78.1 Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума
С78.2 Вторично злокачествено новообразувание на плеврата
С78.3 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени дихателни органи
С78.4 Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва
С78.5 Вторично злокачествено новообразувание на дебелото черво и ректума
С78.6 Вторично злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума
 Злокачествен асцит БДУ
С78.7 Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб
С78.8 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи
Вторично злокачествено новообразувание с други локализации
С79.0 Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и бъбречното легенче
С79.1 Вторично злокачествено новообразувание на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи
С79.2 Вторично злокачествено новообразувание на кожата
С79.3 Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък и мозъчните обвивки
С79.4 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на нервната система
С79.5 Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък
С79.6 Вторично злокачествено новообразувание на яйчник
С79.7 Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза
С79.8 Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени локализации
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С80 Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

Рак
 Карцином
 Карциноматоза
 Генерализиран: с неуточнена локализация 

• рак (първична) (вторична)
• злокачествен тумор

 Злокачествен тумор
 Множествен рак
 Злокачествена кахексия
 Първичната локализация е неизвестна

Болест на Hodgkin
Включва: морфологични кодове М965 – М966 с код за характера на новообразуванието /3

С81.0 Лимфоцитно преобладаване 
 Лимфоцитно-хистиоцитно преобладаване 

С81.1 Нодуларна склероза
С81.2 Смесен целуларитет
С81.3 Лимфоцитно изчерпване 
С81.7 Друга болест на Hodgkin
С81.9 Болест на Hodgkin, неуточнена
Фоликуларен [нодуларен] нехочкинов лимфом
Включва: фоликуларен нехочкинов лимфом със или без дифузни области

 морфологичен код М969 с код за характера на новообразуванието /3
С82.0 Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен
С82.1 Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен
С82.2 Едроклетъчен, фоликуларен
С82.7 Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом
С82.9 Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен
 Нодуларен нехочкинов лимфом БДУ
Дифузен нехочкинов лимфом
Включва: морфологични кодове М9593, М9595, М967 – М968 с код за характера на новообразуванието /3
С83.0 Дребноклетъчен (дифузен)
С83.1 Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)
С83.2 Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)
С83.3 Едроклетъчен (дифузен)
 Ретикулосарком
С83.4 Имунобластен (дифузен)
С83.5 Лимфобластен (дифузен)
С83.6 Недиференциран (дифузен)
С83.7 Тумор на Burkitt
С83.8 Други видове дифузен нехочкинов лимфом
С83.9 Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен 
Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми
Включва: морфологичен код М970 с код за характера на новообразуванието /3

С84.0 Mycosis fungoides
С84.1 Болест на Sezary
С84.2 Т-зонов лимфом 
С84.3 Лимфоепителоиден лимфом 
 Лимфом на Lennert
С84.4 Периферен Т-клетъчен лимфом
С84.5 Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

 Забележка:  Ако Т-клетъчният произход или включване се споменава във връзка със специфичен 
лимфом, следва да се кодира по-специфичното описание.

Други и неуточнени типове на нехочкинов лимфом
Включва: морфологични кодове М9590 – М9592, М9594, М971 с код за характера на новообразуванието /3
С85.0 Лимфосарком
С85.1 В-клетъчен лимфом, неуточнен

Забележка: Ако В-клетъчният произход или включване се споменава във връзка със специфичен 
лимфом, следва да се кодира по-специфичното описание.

С85.7 Други уточнени типове на нехочкинов лимфом
 Злокачествен: 

• ретикулоендотелиоза
• ретикулоза

 Микроглиом
С85.9 Нехочкинов лимфом, неуточнен 

 Лимфом БДУ
 Злокачествен лимфом БДУ
 Нехочкинов лимфом БДУ
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Злокачествени имунопролиферативни болести
Включва: морфологичен код М976 с код за характера на новообразуванието /3
С88.0 Макроглобулинемия на Waldenstrom
С88.1 Болест на алфа-тежките вериги
С88.2 Болест на гама-тежките вериги
 Болест на Franklin
С88.3 Имунопролиферативна болест на тънките черва
 Средиземноморски лимфом
С88.7 Други злокачествени имунопролиферативни болести 
С88.9 Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

 Имунопролиферативна болест БДУ
Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания
Включва: морфологични кодове М973, М9830 с код за характера на новообразуванието /3

С90.0 Множествен миелом
 Болест на Kahler
 Миеломатоза

Не включва: солитарен миелом (С90.2)
С90.1 Плазмоклетъчна левкемия
С90.2 Плазмоцитом, екстрамедуларен

 Злокачествен плазмоклетъчен тумор БДУ
 Плазмоцитом БДУ
 Солитарен миелом

Лимфоидна левкемия
Включва: морфологични кодове М982, М9940 – М9941 с код за характера на новообразуванието /3

С91.0 Остра лимфобластна левкемия
Не включва: остър пристъп на хронична лимфоцитна левкемия (С91.1)

С91.1 Хронична лимфоцитна левкемия
С91.2 Подостра лимфоцитна левкемия
С91.3 Пролимфоцитна левкемия
С91.4 Косматоклетъчна левкемия
 Левкемична ретикулоендотелиоза
С91.5 Т-клетъчна левкемия при възрастни
С91.7 Друга лимфоидна левкемия
С91.9 Лимфоидна левкемия, неуточнена
Миелоидна левкемия
Включва: левкемия:

• гранулоцитна
• миелогенна

 морфологични кодове М986 – М988, М9930 с код за характера на новообразуванието /3
С92.0 Остра миелоидна левкемия

Не включва: остър пристъп на хронична миелоидна левкемия (С92.1)
С92.1 Хронична миелоидна левкемия
С92.2 Подостра миелоидна левкемия
С92.3 Миелоиден сарком
 Хлором
 Гранулоцитен сарком
С92.4 Остра промиелоцитна левкемия
С92.5 Остра миеломоноцитна левкемия
С92.7 Друга миелоидна левкемия
С92.9 Миелоидна левкемия, неуточнена
Моноцитна левкемия
Включва: моноцитоидна левкемия

 морфологичен код М989 с код за характера на новообразуванието /3
С93.0 Остра моноцитна левкемия

Не включва: остър пристъп на хронична моноцитна левкемия (С93.1)
С93.1 Хронична моноцитна левкемия
С93.2 Подостра моноцитна левкемия
С93.7 Друга моноцитна левкемия
С93.9 Моноцитна левкемия, неуточнена
Други левкемии с уточнен клетъчен вид
Включва: морфологични кодове М984, М9850, М9900, М9910, М9931 – М9932 с код за характера на новообразуванието /3

Не включва: левкемична ретикулоендотелиоза (С91.4)
 плазмоклетъчна левкемия (С90.1)

С94.0 Остра еритремия и еритролевкемия
 Остра еритремична миелоза
 Болест на Di Guglielmo
С94.1 Хронична еритремия
 Болест на Heilmeyer-Schцner
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С94.2 Остра мегакариобластна левкемия
 Левкемия: 

• мегакариобластна (остра)
• мегакариоцитна (остра)

С94.3 Мастоклетъчна левкемия
С94.4 Остра панмиелоза
С94.5 Остра миелофиброза
С94.7 Друга уточнена левкемия

 Левкемия с лимфосаркомни клетки
Левкемия с неуточнен клетъчен тип
Включва: морфологичен код М980 с код за характера на новообразуванието /3
С95.0 Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип
 Бластна левкемия
 Стволоклетъчна левкемия

Не включва: остър пристъп на неуточнена хронична левкемия (С95.1)
С95.1 Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.2 Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.7 Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.9 Левкемия, неуточнена
Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и
сродните им тъкани
Включва: морфологични кодове М972, М974 с код за характера на новообразуванието /3

С96.0 Болест на Letterer-Siwe
 Нелипидна:

• ретикулоендотелиоза
• ретикулоза

С96.1 Злокачествена хистиоцитоза
 Хистиоцитна медуларна ретикулоза 
С96.2 Злокачествен мастоклетъчен тумор
 Злокачествен: 

• мастоцитом
• мастоцитоза

 Мастоклетъчен сарком
Не включва: мастоклетъчна левкемия (С94.3)

 мастоцитоза (кожна) (Q82.2)
С96.3 Истински хистиоцитен лимфом
С96.7 Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани
Хемангиом и лимфангиом с каквато и да е локализация
Включва: морфологични кодове М912 – М917 с код за характера на новообразуванието /0

 Не включва: син или пигментен невус (D22. – )
D18.0 Хемангиом с каквато и да е локализация

 Ангиом БДУ
D18.1 Лимфангиом с каквато и да е локализация
Доброкачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менингите)
D32.0 Обвивки на главния мозък
D32.1 Обвивки на гръбначния мозък

Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени ендокринни жлези
Не включва: ендокринна част на панкреаса (D13.7)

 яйчник (D27)
 тестис (D29.2)
 тимус (D15.0)

D35.2 Доброкачествено образувание на хипофизата
D35.3 Краниофарингеален канал
D35.4 Епифизна (пинеална) жлеза
Доброкачествено новообразувание с други и неуточнени локализации
D36.0 Лимфни възли
D36.1 Периферни нерви и вегетативна нервна система

 Не включва: периферни нерви на орбитата (D31.6)
D36.7 Други уточнени локализации

 Нос БДУ
Тиреотоксикоза [хипертиреоидизъм]
Не включва: хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза (E06.2)

 неонатална тиреотоксикоза (P72.1)
Е05.3 Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан – малигнен екзофталм
Болести на орбитата
Не включва: вродени аномалии на орбитата (Q10.7)
H05.1 Хронични възпалителни болести на орбитата
 Гранулом на орбитата
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Други болести на конюнктивата
Не включва: кератоконюнктивит (Н16.2)
H11.0 Птеригиум 

Не включва: псевдоптеригиум (Н11.8)
Други болести на ретината
H35.0 Фонова ретинопатия и ретинални съдови изменения

 Изменения в ретиналната съдова картина
 Ретинални:

• микроаневризми
• неоваскуларизация
• периваскулит
• варици
• съдови обвивки
• васкулит

 Ретинопатия:
• БДУ
• фонова БДУ
• на Coats
• ексудативна
• хипертензивна

H35.1 Преретинопатия
 Ретролентикуларна фиброплазия

H35.2 Друга пролиферативна ретинопатия
 Пролиферативна витреоретинопатия
 Не включва: пролиферативна витреоретинопатия с отлепване на ретината (Н33.4)

H35.3 Дегенерация на макулата и задния полюс
 Ангиоидни ивици          
 Киста
 Друзи (дегенеративни) на макулата
 Отвор
 Сбръчкване
 Дегенерация на Kuhnt-Junius
 Старческа дегенерация на макулата (атрофична)(ексудативна)
 Токсична макулопатия
 При необходимост от идентифициране на лекарственото средство, предизвикало увреждане, се използва 

допълнителен код на външни причини (клас ХХ).
H35.4 Периферни ретинални дегенерации

 Дегенерация на ретината:
• БДУ
• мрежовидна
• микрокистозна
• палисадна
• паважна
• ретикуларна

 Не включва: с разкъсване на ретината (Н33.3)
H35.5 Наследствени ретинални дистрофии

 Дистрофия:
• ретинална (пигментна)(албипунктатна)(вителиформена)
• тапеторетинална
• витреоретинална

 Пигментен ретинит
 Болест на Stargardt

H35.6  Ретинална хеморагия
H35.7 Отделяне, разцепване на слоевете на ретината
 Централна серозна хориоретинопатия
 Отлепване на ретинален пигментен епител
H35.8 Други уточнени увреждания на ретината
H35.9  Увреждане на ретината, неуточнено

Глаукома
Не включва: абсолютна глаукома (Н44.5)

 вродена глаукома (Q15.0)
 травматична глаукома при родова травма (Р15.3)

H40.3 Вторична глаукома, посттравматична
H40.4 Вторична глаукома, дължаща се на възпалително заболяване на окото
H40.5 Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото
H40.6  Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства
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Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде
Не включва:  гастройеюнална язва (К28. – ) 

 радиационен:
• колит (К52.0)
• гастроентерит (К52.0)
• проктит (К62.7)

К91.0 Повръщане след хирургична намеса върху стомашночревния тракт
К91.8 Други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, не класифицирани 

другаде
Други вродени аномалии на системата на кръвообращението
Не включва: вродена аневризма:

• БДУ (Q27.8)
• коронарна (Q24.5)
• периферна (Q27.8)
• белодробна (Q25.7)
• ретинална (Q14.1)
 руптурирала:
• церебрална артериовенозна аномалия (I60.8)
• аномалия на прецеребрални съдове (I72. – )

Q28.2 Артериовенозна аномалия на церебрални съдове
 Артериовенозна аномалия на мозъка БДУ
 Вродена артериовенозна церебрална аневризма (неруптурирала)

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
ЛЕЧЕБНА РАДИОЛОГИЯ И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
Изключва: такива за:

 аблация на хипофизна жлеза – 07.64-07.69
 деструкция на хориоретинална лезия – 14.26-14.27
*92.23 РАДИОИЗОТОПНА ТЕЛЕРАДИОТЕРАПИЯ

 телерадиотерапия с използване на: кобалт-60. (телегаматерапия)
*92.24 ТЕЛЕРАДИОТЕРАПИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОТОНИ

мегаволтова 
с използване на линеен ускорител

*92.25 ТЕЛЕРАДИОТЕРАПИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНИ
високоениргийни електрони

*92.28 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНСТИЛАЦИЯ НА РАДИОИЗОТОПИ
(брахитерапия)
йод-125, радиоактивен цезий – 137,(интракавитарна брахитерапия с ръчно натоварване) 
иридий – 192 (брахитерапия с висока мощност на дозата)

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
антиеметик

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва: 
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.21 
 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизонови деривати
*99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОТУМОРЕН ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

инжекция или инфузия на противотуморен химиотерапевтична комбинация или монотерапия
Изключва:
антинеопластична имунотерапия – 99.28
инжекция на радиоизотопи – 92.28
инжекция или инфузия на биологичен модулатор на отговора като антинеопластичен агент – 99.28 
*99.28 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА БИОЛОГИЧЕН МОДУЛАТОР 

моноклонални антитела
колониостимулиращи фактори на бялата и червена кръвни редици 

* 99.99 ПЕРОРАЛНА ТЕРАПИЯ ВКЛЮЧВА:
перорална цитостатична терапия

* Заб. терапевтични процедури 99.18, 99.21, 99.23, 99.25, 99.28 и 99.99 не могат да се отчитат самостоя-
телно 

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е приложена и отчетена една основна терапев-
тична процедура от рубрики 92.23 до 92.28, посочена в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. 
При едновременно лъче и химиолечение е задължителен и втори код – 99.25 и/или 99.28 и/или 99.99.
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Забележка: Процедура с код *92.23 – радиоизотопна телерадиотерапия с използване на фотони (телегама-
терапия КОБАЛТ-60), се отчита и  при телегаматерапия със най-сложно планиране и облъчване на фигурни 
полета в следните области: над и под- диафрагмални лимфни вериги при заболяванията, посочени в блок 
Кодове на болести по МКБ-10: Ходжкиново заболяване, семином на тестиса, краниоспинална ос при меду-
лобластом, полу- и целотелесно облъчване. 

Забележка: Лъчелечение по клиничната пътека се предприема след „Решение на Онкологичен комитет 
за лечение на злокачествени и някои нетуморни заболявания“, копие от което се прилага в ИЗ на пациента.

Приложението на лекарствени продукти за лечение на онкологични пациенти при едновременно лъче-
химиолечение се предприема след Решение на Онкологичния комитет по химиотерапия, в състава на който 
влизат химиотерапевти от лечебното заведение, в което се провежда лечението

Изготвя се документ, наречен Решение,  при започване на лечението и при необходимост от смяна на 
лечебната тактика. В Решението на Комисията/Онкокомитета е посочен алгоритъм на лечение – лекарствен 
продукт, ритъм на приложение, продължителност, необходими контролни изследвания. Документът – Реше-
ние на комисията за системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания е неразделна част от 
ИЗ/онкологично досие. 

Предписването и прилагането на медикаментите, заедно с лъчелечение, който е основен лечебен метод 
се извършва от  лъчетерапевти.

Проведените процедури задължително се отразяват в Документ № 1
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение III ниво на компетентност  съгласно медицински 

стандарт „Лъчелечение“ и минимум IIА ниво с линеен ускорител и/или уредба за брахитерапия. Изисквани-
ята за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт 
„Лъчелечение“.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНК-
ЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПО-
МОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни 
звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична 
помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по лъчелечение – за перкутанно лъчелечение 
2. „Активен блок“ – само за високо-технологична брахитерапия

3. Отделение по образна диагностика

4. Клинична лаборатория

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗ-
ПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗА-
ВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено 
чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията 
за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. КАТ и/или МРТ и/или PET/KT
Забележка: При целотелесно облъчване, при семиномни тумори на тестиса, облъчване на краниоспи-

нална ос, над и под- диафрагмално лъчелечение при малигнени лимфоми, се допуска планиране с друга 
планираща система. 

Осъществяването на високотехнологично перкутанно лъчелечение е невъзможно без наличието на лъче-
терапевтичен комплекс, състоящ се от: 

1. Рентгенов симулатор и КТ и/или КТ виртуален симулатор; 
2. Триизмерна планираща система; 
3. Терапевтична уредба за лъчелечение с многолистен колиматор или друга възможност за конформно 

формиране на лъчевите полета, апаратура необходима за триизмерно обемно планиране и провеждане на 
лъчелечението.

Техническите характеристики и възможности за извършване на процедури на лъчетерапевтичен комплекс 
се удостоверяват с документи, посочени в съответната нормативна уредба.

Забележка: Активен блок се изисква само за високо-технологична брахитерапия с временен имплант
Осъществяването на високо-технологична брахитерапия е невъзможно без наличието на комплекса от 

следната апаратура: 
1. триизмерна планираща система; 
2. Система, необходима за обемно планиране и провеждане на лъчелечението.
2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
– трима лекари със специалност по лъчелечение/медицинска радиология за III ниво 
– един лекар със специалност по лъчелечение за IIА ниво
Лекарите със специалност по лъчелечение, които предписват лекарствени препарати за провеждане на 

едновременно лъче-химиолечение, трябва да притежават втора специалност по онкология
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В случай, че  лекарите със специалност по лъчелечение, не притежават втора специалност по онкология, 
предписването на лекарствени продукти се извършва от лекар със специалност по онкология

За дозиметрично планиране:
– специалист магистър по медицинска физика/физика – двама- за III ниво
– един магистър по медицинска физика/физика за IIА ниво
Правоспособност за специфична работа в йонизираща среда се налага за всички, извършващи лъчелече-

ние, която се придобива след специален изпит.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ 
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:
• при злокачествено новообразувание на устната;
• при злокачествено новообразувание на езика;
• при злокачествено новообразувание на големите слюнчени жлези, венците, бузите, мекото и твърдото 

небце;
• при злокачествено новообразувание на пода на устната кухина;
• при злокачествено новообразувание на орофаринкс;
• при злокачествено новообразувание на назофаринкс;
• при злокачествено новообразувание на хипофаринкса;
• при злокачествено новообразувание на пръстена на Валдайер;
• при злокачествено новообразувание на хранопровода;
• при злокачествено новообразувание на ректума, анален канал и ануса;
• при злокачествено новообразувание на носните кухини, средното ухо и синусите;
• при злокачествено новообразувание на ларинкса;
• при злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб;
• при злокачествено новообразувание на тимус и други органи и тъкани в медиастинум;
• при злокачествени новообразувания на костта и ставния хрущял;
• при злокачествени новообразувания на съединителната и другите меки тъкани;
• при злокачествено новообразувание на женската и мъжката гърда; 
• при злокачествено новообразувание на маточната шийка;
• при злокачествено новообразувание на тялото на матката;
• при епителни неоплазми на вагината и вулвата;
• при злокачествено новообразувание на простатата;
• при злокачествено новообразувание на пениса и другите мъжки полови органи;
• при злокачествено новообразувание на пикочния мехур; 
• при злокачествени и нетуморни новообразувания  на щитовидната жлеза;
• при вторични злокачествени новообразувания; 
• при злокачествени новообразувания с неуточнена локализация; 
• при Неходжкинови лимфоми, левкози, множествен и солитарен миелом; 
• при болест на Ходжкин.
• при неонкологични заболявания на мозъка, мозъчните обвивки, хипофизната жлеза.
• при неонкологични заболявания на кръвоносната система – хемодектоми, артериовенозни аневризми;
• при доброкачествени, гранично злокачествени и псевдотумори;
• при хипертрофични заболявания на ставите, съединителната тъкан, конюнктивата, пениса, сенилна 

макулена дегенерация;
• при тиреоидно асоциирана офталмопатия.
2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. 
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ 

Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, 
КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

2.1. ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ /ИЗИСКВАНИЯ/ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРКУТАННО ВИСОКО-ТЕХ-
НОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ.

Състоянието на болшинството болни позволява лечението да се извършва в условията на дневен 
стационар(функционални легла). По медицински индикации лъчелечение може да се извършва и при ста-
ционарни условия. Изпълнението на КП се удостоверява чрез ИЗ и индивидуален терапевтичeн документ за 
лъчелечение.

Провеждането на перкутанно високотехнологично лъчелечение изисква лъчетерапевтичен комплекс от 
апарати, неразривно свързани в своята работа: 

• уредба за лъчелечение с високоенергийно фотонно лъчение с или без  ускорени електрони; 
• рентгенов симулатор и/или КТ виртуален симулатор 
• компютризирани системи за триизмерно планиране на лъчелечението;
• формирането на лъчевия сноп може да се извършва с многолистен колиматор или изработване на ин-

дивидуални защитни екрани;
• Визуализиращи системи за проверка точността при провеждане на лъчелечението
• Дозиметрична апаратура.
Използва се лъчение с ускорени електрони и високоенергийно фотонно лъчение в зависимост от локали-

зацията на процеса при различни режими на фракциониране: хипер-, нормо- и хипофракциониране. Обикно-
вено лъчелечението се извършва по схема 5 пъти в седмицата, с почивка в събота и неделя за възстановяване 
на нормалните тъкани. Възможни са и други схеми на фракциониране на дозата.
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Високо-технологичното лъчелечение цели максимално възможно ликвидиране на туморния процес и 
постигане на локо-регионален туморен контрол при максимално щадене на здравите тъкани и органи. Три-
измерното формиране на полето цели повишаване степента на туморен контрол и/или намаляване на стра-
ничните ефекти на лъчелечението.

При облъчване на процеси в областта на главата и шията, мозъчни тумори и рак на млечната жлеза е 
задължително използване на имобилизационни приспособления. 

За оптималното изпълнение на перкутанното високо-технологично лъчелечение е необходимо провеж-
дането на периодичен контрол на качеството на използваната апаратура (Линеен ускорител, компютърен 
томограф, симулатор, планираща система, апарат за провеждане на брахитерапия, дозиметрична апаратура 
и др.), който включва: дозиметрично калибриране на лъчетерапевтичната и дозиметричната апаратура, кон-
трол на механичните и /или лъчевите параметри на апаратурата, осъществяван ежедневно, ежеседмично или 
ежемесечно от квалифициран физик, инженер и лаборант.

Лъчелечението се извършва в няколко фази: 
• клинико-биологично планиране – решение за клиничния мишенен обем (КМО), лечебната доза, фрак-

ционирането и допустимите дози в критичните органи.
• анатомо-топографско планиране:
– определяне позицията на болния в координатната система на апарат-симулатор;
– КТ, мобилизация на болния в избраната поза;
– КТ скениране, при необходимост използване на контрастни материи;
– транслиране на КТ срезове (15 до 85 в зависимост от КМО) към компютърна планираща система;
– очертаване на контурите на тялото за областта, в която ще се провежда лъчелечението;
– контуриране на критичните органи в тази област;
– контуриране на КМО и ПМО;
– избиране на референтна точка за координатната система на пациента;
– транслиране на изготвения триизмерен анатомотопографски план за дозиметрично планиране от меди-

цинския физик и лаборант.
•  дозиметрично планиране – осъществява се с компютърна планираща система за триизмерно планиране 

на лъчелечението;
– извършва се избор на подходящата енергия за облъчване
– определя се броя и разположението на лъчевите снопове, като предписаната лечебна доза трябва да 

съвпадне с планираната в тумора и в критичните органи;
– определя се техника на облъчване изцентрична или РИП, формиране на фигурните полета чрез много-

листен колиматор или индивидуални защитни блокове;
– обсъждане между физик и лекар за възможните варианти на терапевтичния план и избор на най-удач-

ното решение;
– изготвянето на схема за триизмерно планиране и задължителното й прилагане  към терапевтичния 

документ; 
– електронен подпис на физика, изготвил терапевтичния план;
– транслиране на изготвения лъчетерапевтичен план към облъчвателната уредба.
• изпълнение и контрол на лъчелечението
– позициониране на болния в избраната за лъчелечението поза;
– маркиране на изоцентъра или нанасяне на входните точки на централните лъчи върху кожата или върху 

индивидуална имобилизационна маска на пациента при облъчване на главата и шията, закрепващи се върху 
стандартна стойка; и стандартни подложки при лъчелечение на млечната жлеза и белия дроб за точна въз-
производимост на лъчелечебните сеанси;

– подпис на лекуващия лекар;
– осъществяване на първото облъчване на болния;
– контрол и верификация на лъчелечебния план – осъществява се с рентгенов контрол и/или снимки на 

симулатора, и/или чрез система за визуализиране на лъчевото поле, и/или ин виво-измервания с полупро-
водникови или термолуминисцентни дозиметри (ТЛД) на дозата в близост до тумора и критични органи;

– облъчване на болните – извършва се, отразява се и се контролира според стандартите на лъчелечение 
на болницата и Български лъчелечебни стандарти на Гилдията на лъчетерапевтите в България.

2.2. ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ЕДНОВРЕМЕННО ЛЪЧЕХИМИОЛЕЧЕНИЕ. При едновременно-
то лъчехимиолечение необходимите медикаменти, определени въз основа на решение  от онкологичната 
комисия по медицинска онкология се предписват и прилагат от лъчетерапевти в различни схеми заедно 
с лъчелечението, като потенцират ефекта му или осигуряват неговото безопасно провеждане като основен 
лечебен метод

2. 3. ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА БРАХИТЕРАПИЯ. 
2. 3. 1. БРАХИТЕРАПИЯ С ВИСОКА МОЩНОСТ НА ДОЗАТА. 
Microselectron® и Microselectron Digital® са единствените апарати у нас за провеждане на високотехноло-

гична брахитерапия с висока мощност на дозата с машинно дистанционно посленатоварване на радиоактив-
ният източник 192 Іr със стъпков механизъм (радиоактивен иридий, изискващ 4 – кратна смяна на източника 
годишно,  поради периода на полуразпадане);

Планиращата система ползваща: Рентгенографски, КТ, Ехографски или МРТ образи, позволява двуизмер-
но и триизмерно анатомотопографско и дозиметрично планиране в някои случаи в реално време.
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Болните, които провеждат брахитерапия на апарати с дистанционно посленатоварване могат да бъдат в 
условията на дневен стационар. Изпълнението на КП се удостоверява чрез ИЗ и индивидуален терапевтичeн 
документ за лъчелечение. Фракционирането на дозата (понякога един път седмично) изисква продължително 
лечение до 8 седмици.

Интракавитарна, интерстициална или интралуменна брахитерапия с висока мощност на дозата се при-
лага при:

1. карцином на ендометриума.
2. карцином на маточната шийка. 
3. болни, при които се налага свръхдозиране в туморното ложе след туморектомия при карцином на 

млечната жлеза;
4. при карцином на паротидната жлеза, след интраоперативно отстраняване на тумора и имплантиране 

на тръбички в туморното ложе. 
5. карцином на трахеята, бронхите и хранопровода с цел дезобструкция или комбинирано след лазер-ре-

канализация. При тези локализации брахитерапията се прилага и като свръхдозиране в ограничен обем след 
перкутанно лъчелечение – палиативна брахитерапия

6. Карцином на простатата – като самостоятелно лечение (монотерапия) или в съчетание с перкутанно 
ЛЛ

7. Карцином на маточната шийка – в допълнение на интракавитарната брахитерапия, за по-добро покри-
тие на КМО при размер на тумора > 4 см.

8. Злокачествени тумори на главата и шията
9. Карцином на пениса
2.3. 2. ИНТЕРСТИЦИАЛНА БРАХИТЕРАПИЯ С НИСКА МОЩНОСТ НА ДОЗАТА
Интерстициална брахитерапия с ниска мощност на дозата се прилага при:
• Карцином на простатата – въвеждане на трайни импланти (семенца) съдържащи радиоактивните източ-

ници: Йод-125(125I) или Паладий-103 (103Pd)
Брахитерапията се извършва в няколко фази: 
• клинико-биологично планиране – решение за клиничния мишенен обем (КМО), лечебната доза, фрак-

ционирането и допустимите дози в критичните органи.
• анатомо-топографско триизмерно планиране :
– имобилизация на болния в избраната поза;
– поставяне на апликатор в кухината при интракавитарна брахитерапия, респективно – иглите водачи в 

тумора и околните тъкани при интерстициалната брахитерапия.
– снемане на образи посредством: КТ, МРТ или Трансректална Ехография, с последващо контуриране на 

КМО и критичните органи.
• дозиметрично планиране – осъществява се с компютърна планираща система за  триизмерно плани-

ране на лъчелечението;
– определя се броя и разположението на позициите на радиоактивния източник и времето за престой във 

всяка позиция, като предписаната лечебна доза трябва да съвпадне с планираната в тумора и в критичните 
органи.

– обсъждане между физик и лекар за възможните варианти на терапевтичния план и избор на най-удач-
ното решение;

– изготвянето на схема за дозиметрично планиране и прилагането и към терапевтичния документ е за-
дължително;

– подпис на физика, изготвил терапевтичния план;
– транслиране на изготвения лъчетерапевтичен план към облъчвателната уредба при апарата за дистан-

ционно посленатоварване.
• изпълнение и контрол на лъчелечението
– контрол и верификация на лъчелечебния план – осъществява се с рентгенов контрол и/или снимки 

на симулатора, и/или ин виво-измервания с полупроводникови или ТЛД на дозата в близост до тумора и 
критични органи;

Наблюдение на болните при перкутанно високотехнологично лъчелечение:
o контрол на общото състояние и общата поносимост на лъчелечението, като наблюденията се от-

разяват в ИЗ  при промяна на състоянието му или поне един път седмично;
• проследяване на оплаквания, свързани с радиобиологичните реакции на тумора и здравите тъкани;
• контрол на пълна кръвна картина с честота в зависимост от обема на облъчване и включване на обща 

и локална медикаментозна терапия – при необходимост
Наблюдение на болните при интракавитарна/интерстициална брахитерапия:
Болните, провеждащи лъчелечение на апарат Микроселектрон се наблюдават както тези за перкутанно 

лъчелечение.
Болните с трайни импланти (семенца) подлежат на задължителна постимплантационна КТ верификация 

на дозиметричния план 4-6 седмици след облъчването.
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯ-

ВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВО-

ТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
За лъчелечение болните винаги постъпват с поставена диагноза – за първичния тумор или неговите ме-

тастази.



БРОЙ 12  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  61   

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
– завършване на планирания лъчелечебен курс.
Критерии за извънредна дехоспитализация:
– изява на далечно метастазиране или локална прогресия в хода на лечението;
– тежки остри лъчеви реакции, непозволяващи да се продължи лъчелечението;
– възникване на придружаващо заболяване, което налага лечение по витални индикации и прекъсване на 

лъчелечението;
– при разтоварване на радиоактивния материал и невъзможност за повторна апликация болният се де-

хоспитализира.
НЗОК заплаща за нова хоспитализация по същата клинична пътека в същото ЛЗБП на едно ЗЗОЛ, в 

период по-малък от 30 календарни дни от дехоспитализирането му в следните случаи:
1. Когато се налага облъчване на друга област на туморно разпространение или фракциониране на дозата 

по радиобиологични причини в различни туморни обеми, което се обективизира с нов лъчетерапевтичен 
план по същата диагноза по МКБ-10 и по същата КП.

2. Когато се регистрира различна от предходната диагноза по МКБ-10. поради  наличие на метастази със 
силен болков, обструктивен или компресивен симптом, обективизирани с доказателствен материал (образни, 
клинико-лабораторни или морфологични изследвания). 

3. Когато е провеждано лъчелечение по радикална програма с не по-малко от 20 облъчвания за този 
период, в рамките на 1 календарна година по същата диагноза по МКБ-10 и по същата КП.

За всеки конкретен случай от посочените по-горе, ЛЗБП прилага при отчитане писмено обосновано ста-
новище, доказващо необходимостта от такава хоспитализация.

Забележка:Стойността на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални), осигуря-
ващи основното лечение по клинични пътеки по редове № 251, 252, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, 
на необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други лекар-
ствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи 
от основното заболяване и лечение, не се включват в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК.

Отчитането на приложените лекарствени средства се извършва ежемесечно с „Отчет за лечение с ле-
карствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение или по клинични пътеки в 
областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията“.

Отчетът за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение 
или по клинични пътеки в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията, се предава в 
РЗОК на хартиен и електронен носител, заедно с бл. МЗ-НЗОК № 7.

Довършване на лечебния процес и проследяване
Контролиране на ранните лъчеви реакции и установяване на ефекта на лъчелечението (частичен или пъ-

лен туморен контрол) на 1 месец след лъчелечението. Пациентът се следи от ОПЛ, СИМП и онкологичните 
диспансери. При необходимост от ново лечение или поява на късни лъчеви усложнения – отново се насочва 
към лъчетерапевт. 

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на 
един месец след изписване и задължително записани в епикризата. 

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, 
който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична 
помощ. 

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюде-
ние, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само 
в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения 
алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.) 

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за 
медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „История на заболяването“ (ИЗ) и в част ІІ 

на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в „История на заболяване-

то“ и Документ № 1, който е неразделна част от ИЗ.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
– „История на заболяването“;
– част ІІІ на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК №7;
– епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента 

(родителя/настойника) и е неразделна част от „История на заболяването“.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ 

„ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО“.
ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
Как действа лъчелечението?
Йонизиращите лъчи проникват в тъканите и при всеки сеанс ликвидират част от заболелите клетки. В 

това отношение лъчелечението много прилича на безкръвна операция, ежедневно се стопяват определен 
брой клетки. Промените в здравите тъкани в хода на лечебния курс се изразяват като остра лъчева реакция 



СТР.  62  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 12

и след шестия месец като лъчево усложнение, подобно на кървенето след операция и оставянето на белег. 
Облъчването, приложено преди операция намалява обема на тумора и създава условия за по-успешна и/или 
по-малка оперативна интервенция. В редица случаи лъчелечението е алтернативен метод на хирургичното 
лечение като се запазва целия орган или се съчетава с органозапазващи операции при съвременния консер-
вативен подход в онкологията. 

Принципът на лъчевото лечение се базира от една страна върху по-голямата уязвимост на болните клет-
ки, а от друга – на по-високата способност на здравите тъкани да се възстановяват в периода между всяко 
облъчване. При  високотехнологичното перкутанно лъчелечение лечебната доза не се прилага наведнъж, а се 
разпределя в няколко седмици – един път на ден, пет пъти седмично, с почивка в събота и неделя. 

При високотехнологичната интракавитарна брахитерапия с ниска мощност на дозата лечението се про-
вежда еднократно без прекъсване в продължение от 4 до 10 дни тъй като лечебната доза се реализира непо-
средствено в тумора и е възможно максимално щадене на околните здрави тъкани.

При високотехнологичната интракавитарна и интерстициална брахитерапия с висока мощност на дозата 
лъчелечението се провежда в различни схеми на хипофракциониране на дозата (веднъж седмично, три пъти 
седмично, ежедневно и др).

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО НА ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ И НА ТЕЛЕГАМАТЕРАПЕВ-
ТИЧЕН АПАРАТ С ДИСТАНЦИОННО ПОСЛЕНАТОВАРВАНЕ И ИНТРАКАВИТАРНА БРАХИТЕРАПИЯ?

Лъчелечение на линеен ускорител и телегаматерапия е перкутанно лъчелечение, което означава облъч-
ване през кожата. То се извършва с помощта на специално конструирани апарати. Това е основен метод за 
лечение на онкологичните заболявания. Лечението не е свързано с болка. То не се вижда, не се усеща и 
много прилича на правенето на рентгенова снимка.

Това е вторият лечебен метод в лъчелечението
Как се осъществява облъчването?
А. При перкутанното лъчелечение пациентът се поставя да легне върху масата, където трябва да стои 

неподвижно по време на сеанса, тъй като лечебните лъчи са насочени много прецизно към болната част 
от тялото му. Болният остава сам в процедурната зала от една до десет минути, колкото трае един сеанс. 
Лечението се извършва чрез един или няколко ежедневни сеанса. Пациентът не е опасен за своите близки, 
не е източник на лъчение. Той може спокойно да контактува с децата и близките си. 

Б. Интракавитарната брахитерапия с ниска мощност на дозата:
– представлява малка хирургична интервенция, която се извършва под обща или локална анестезия. Тя 

се провежда еднократно без прекъсване в продължение от 4 до 10 дни защото лечебната доза се реализира 
непосредствено в тумора и максимално се щадят околните тъкани. С въведените в тялото на болния радио-
активни източници, той се изолира в „Активен блок“ за период от 4-10 дни. 

След свалянето на радиоактивния материал пациента се изписва и не е опасен за околните.
В. При апарати с дистанционно посленатоварване с висока мощност на дозата:
– може да се провежда като интракавитарна, така и интерстициална брахитерапия. Облъчването се прави 

в условията на дневен стационар, с различни схеми на фракциониране на дозата от 1 до 5 пъти седмично, 
като лечението продължава до 8 седмици. Болният остава сам в процедурната зала от три до 30 минути, 
колкото трае един сеанс.

Надежден метод ли е лъчелечението?
Съвременните апаратите за облъчване осигуряват голяма прецизност, точност и акуратност при извърш-

ване на лечението с йонизиращи лъчения. Пациентите и персоналът са защитени от излишно облъчване.
През какви етапи преминава лечението?
Лъчелечението се провежда по специален план. Определят се точно мястото на облъчването, положение-

то на тялото при лечебния сеанс и най-добрият начин да се облъчи болното място, при което максимално да 
се щадят здравите тъкани. Математическата обработка на данните се извършва от специалист по дозиметрия 
(физик) с помощта на компютър. Лекарят и физикът решават как точно да се проведе лечението, каква 
обща доза да се приложи и на колко облъчвания тя да бъде разпределена. Областта на лъчелечението се 
начертава върху кожата което изисква съхраняване на знаците. Макар и неприятно, то осигурява надеждна 
повторяемост на всеки сеанс. При използване на имобилизационни маски това не е необходимо. Пациентът 
се въвежда в процедурната зала и първото облъчване (първият сеанс) започва.

Пациентът е под ежедневно наблюдение от медицинския екип, грижещ се за неговото здраве. Първона-
чално и периодично лечението и състоянието на пациента се разглеждат и обсъждат от разширен лекарски 
екип. Рентгеновият лаборант и медицинската сестра, ежедневно следят за състоянието на пациента. Лекува-
щият лекар наблюдава възникналите лъчеви реакции, грижи се за тяхната профилактика и лечение и препо-
ръчва специален режим на хранене и евентуална почивка по време на лъчелечението.

Оплакванията са твърде индивидуални и са в зависимост от разположението и големината на облъчваната 
област. В някои случаи може да причини общи оплаквания: нарушение на съня, подтискане или загуба на 
апетита, гадене, повръщане, неспокойствие, гняв, апатия, чувство за вина и дори мисъл за отказ от лечение. 
Повечето реакции са временни като се развиват по време на облъчването и понякога могат да продължат 
месец след лъчелечението. 

Вашият основен метод на лечение е Лъчелечение. Към него понякога се налага включването на някои 
медикаменти по следните причини:

1.1. Световните резултати са показали, че при някои заболявания лъчелечението се извършва едновремен-
но с по- ниски дози химиотерапия или друг вид противотуморно лечение в инжекции или таблетки, които за-
силват неговия ефект. Това най-често се прилага при рака на матката, ректума, главата и шията, мозъка и др.

1.2. По време на лъчелечението се наблюдават някои реакции като:  
– зачервяване, ранички в устата, трудно болезнено преглъщане, нарушение на храненето
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– гадене, повръщане, което води до намаление на апетита, ослабване на тегло и затруднява лечението Ви, 
За това са Ви необходими лекарства, които позволяват продължаване на лъчелечението, без вредното пре-

късване, което намалява лечебния противотуморен ефект. За болката това са различни видове противобол-
кови  лекарства във вид на таблетки, инжекции, лепенки и др.; за увеличение на хемоглобина, левкоцитите 
и др., които спадат по време на лечение исе прилагат т.н. растежни фактори, а против гадене и повръща-
не – специални лекарства, които овладяват  симптомите и Ви позволяват безпрепятствено да  продължите 
лъчелечението

ЛЪЧЕВИ РЕАКЦИИ
Облъчването на различните области на тялото е съпътствувано с различни реакции. 
Тъй като лечението се провежда през кожата, при всички пациенти могат да се наблюдават кожни реак-

ции. Кожата в полето на облъчването става чувствителна, може да се зачерви, по-късно да пигментира при 
излагане на слънце, да се появи сърбеж, излющване, временно потъмняване (пигментация). За облекчаване 
на тези нормални реакции е подходящо широко, памучно, не стягащо бельо. Желателно е напудряне на 
облъчваната кожа с детска или специална пудра, подсушаване на кожата преди облъчването, тъй като влаж-
ността засилва реакциите. Може да се появи временно разреждане и/или опадане на окосмяването само в 
облъчваната област. 

При облъчване на главния и гръбначния мозък се получава оток на мозъка, който се коригира с прила-
гане на медикаменти при следене на очните дъна.

При облъчване на устната кухина, гърлото и ларинкса могат да се наблюдават реакции, които преми-
нават след завършване на облъчването, най-често: болки при преглъщане, зачервяване на гърлото, поява на 
малки ранички и промени по кожата, описани по-горе.

При облъчване на белия дроб и хранопровода могат да се появяват следните реакции: затруднение и 
болки при преглъщане; кашлица.

При облъчване на корема и таза се наблюдават: временни реакции на дебелото черво, предизвикващи 
колики и диария; временни реакции на правото черво и ануса, свързано с тяжест, спазми, болка, кървене; 
временни реакции на пикочния мехур, водещи до парене, често уриниране, спазми, болка, кървене; временни 
реакции на влагалището – сърбеж, зачервяване, оскъдно кървене; временни реакции на ануса – зачервяване, 
дразнене, парене, болка.

При брахитерапията се изявяват само локални радиобиологични реакции, изразяващи се в оток на меките 
тъкани, зачервяване, секреция, болка, които се появяват след сваляне на радиоактивния материал. Техният 
пик се наблюдава около 15-я ден след края на брахитерапията, като постепенно отзвучават до края на 2-я 
месец.

Лекуващия лекар обсъжда хигиенния и диетичен режим, който следва да се спазва по време и след про-
веждането на лечението. Включването на медикаменти облекчава всички лъчеви реакции и прави лечението 
поносимо.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 258.1 „ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНО 
ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ И НЕОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“

ДОКУМЕНТ № 1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ № 1 в деня на из-

вършване. 
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/

НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на 

болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на 
средствата, платени за клиничната пътека.

І. ІІ.

Ден за провеждане на про-
цедури 1 ден 2 ден 3 ден 4 ден 5 ден Изписване

Дата

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧ-
НИ ПРОЦЕДУРИ

     

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ 
СПЕЦИАЛИСТИ

ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ 
НА ПАЦИЕНТА 

ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ 
КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ 
ЛЕКАР
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КП № 258.2 МОДУЛИРАНО ПО ИНТЕНЗИТЕТ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ И НЕ-
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Минимален болничен престой – 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

При тези видове лъчелечение като основна диагноза се поставя код Z51.0, а като придружаващо заболяване 
съответният код на злокачественото или доброкачествено новообразувание.
Други видове медицинска помощ

Не включва: последващо изследване след лечение (Z08 – Z09)
Z51.0 Курс радиотерапия (поддържащ)

----
Злокачествено новообразувание на орофаринкса (мезофаринкс)

Не включва: тонзила (С09. – )
С10.0 Валекула
С10.1 Предна повърхност на епиглотиса
 Епиглотис, свободен ръб
 Глосо-епиглотисна гънка(и)

Не включва: епиглотис (супрахиоидеум) БДУ (С32.1)
С10.2 Странична стена на орофаринкса
С10.3 Задна стена на орофаринкса
С10.4 Бранхиална цепка
 Бранхиална киста [локализация на новообразувание]
С10.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса

 Гранична област на орофаринкса
Злокачествено новообразувание на носоглътката (назофаринкс)
С11.0 Горна стена на назофаринкса

 Свод на назофаринкса
С11.1 Задна стена на назофаринкса
 Аденоидни вегетации 
 Фарингеална тонзила
С11.2 Странична стена на назофаринкса
 Ямка на Rosenmuller
 Отвор на Евстахиевата тръба
 Фарингеален рецесус
С11.3 Предна стена на назофаринкса
 Под на назофаринкса
 Назофарингеална (предна)(задна) повърхност на мекото небце
 Заден край на носа:

• раковини
• преграда (септум)

С11.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на назофаринкса
С12 Злокачествено новообразувание на пириформения синус

 Пириформена ямка
Злокачествено новообразувание на хипофаринкса

Не включва: пириформен синус (С12)
С13.0 Посткрикоидна област
С13.1 Ариепиглотисна гънка, обърната към хипофаринкса
 Ариепиглотисна гънка:

• БДУ
• гранична (маргинална) зона
Не включва: ариепиглотисна гънка, обърната към ларинкса (С32.1)

С13.2 Задна стена на хипофаринкса
С13.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса
Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на устните,
устната кухина и фаринкса

Не включва: устна кухина БДУ (С06.9)
С14.0 Фаринкс, неуточнен
С14.2 Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)
С14.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и 

фаринкса
 Злокачествено новообразувание на устните, устната кухина и фаринкса, което по място на възникване 

не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С00 – С14.2
Злокачествено новообразувание на хранопровода

Забележка: Предлагат се две алтернативни субкласификации:
 .0 – .2 по анатомично описание
 .3 – .5 по трета на органа
  Това отклонение от принципа, според който рубриките следва да се изключват 

взаимно, е преднамерено, и въпреки че се използват и двете терминологични 
форми, отделните анатомични области не са сходни.
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С15.0 Шийната част на хранопровода
С15.1 Гръдната част на хранопровода
С15.2 Коремната част на хранопровода
С15.3 Горната трета на хранопровода
С15.4 Средната трета на хранопровода
С15.5 Долната трета на хранопровода
С15.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода
С19 Злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област

 Колон с ректум
 Ректосигмоидална област (колон)

С20 Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)
 Ампула ректи

Злокачествено новообразувание на ануса и аналния канал
С21.0 Анус, неуточнена локализация

Не включва: анален(-на):
• ръб (С43.5, С44.5)
• кожа (С43.5, С44.5)
перианална кожа (С43.5, С44.5)

С21.1 Анален канал
 Сфинктер на ануса
С21.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния 

канал
 Аноректална област
 Анус с ректум
 Злокачествено новообразувание на ректума, ануса и аналния канал, което по място на възникване не 

може да бъде отнесено към нито една от рубриките С20 – С21.2
Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо
С30.0 Носна кухина

 Хрущял на носа
 Носни раковини
 Вътрешна част на носа
 Преграда (септум) на носа
 Вестибулум на носа
 Не включва: кост на носа (С41.0)
 нос БДУ(С76.0)
 обонятелна луковица (С72.2)
 заден край на носната преграда и раковините (С11.3)
 кожа на носа (С43.3, С44.3)

С30.1 Средно ухо
 Евстахиева тръба
 Вътрешно ухо
 Мастоидни клетки
 Не включва: слухов канал (външен) (С43.2, С44.2)
 кости на ухото (меатус) (С41.0)
 хрущял на ухото (С49.0)
 кожа на (външно) ухо (С43.2, С44.2)

Злокачествено новообразувание на синусите
С31.0 Максиларен синус

Антрум (на Highmore) (максиларен)
С31.1 Етмоидален синус
С31.2 Фронтален синус
С31.3 Сфеноидален синус
С31.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите
Злокачествено новообразувание на ларинкса
С32.0 Глотис
 Ларинкс (вътрешен)
 Гласна връзка (истинска) БДУ
С32.1 Супраглотис

 Ариепиглотисна гънка, обърната към ларинкса
 Епиглотис (супрахиоидна част) БДУ
 Външен ларинкс
 Лъжлива гласна връзка
 Задна (ларингеална) повърхност на епиглотиса
 Вентрикуларни гънки
 Не включва: предна повърхност на епиглотиса (С10.1)
 ариепиглотисна гънка:

• БДУ (С13.1)
• хипофарингеална част (С13.1)
• маргинална зона (С13.1)
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С32.2 Субглотис
С32.3 Ларингеален хрущял
С32.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса
С33 Злокачествено новообразувание на трахеята
Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб
С34.0 Главни бронхи
 Карина
 Хилус (на белия дроб)
С34.1 Горен лоб, бронх или бял дроб
С34.2 Среден лоб, бронх или бял дроб
С34.3 Долен лоб, бронх или бял дроб
С34.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб
С37 Злокачествено новообразувание на тимуса
Злокачествено новообразувание на сърцето, медиастинума и плеврата

Не включва: мезотелиом (С45. – )
С38.1 Преден медиастинум
С38.2 Заден медиастинум
С38.3 Медиастинум, неуточнена част
С38.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и 

плеврата
Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли на крайниците
С40.0 Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник
С40.1 Къси кости на горен крайник
С40.2 Дълги кости на долен крайник
С40.3 Къси кости на долен крайник
С40.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли 

на крайниците
Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли с други и неуточнени
локализации

Не включва: кости на крайниците (С40. – )
 хрущял на: 

• ухо (С49.0)
• ларинкс (С32.3)
• крайници (С40. – )
• нос (С30.0)

С41.0 Кости на черепа и лицето
 Челюст (максила) (горна) 
 Орбитална кост
 Не включва: карцином от всеки друг вид, освен вътрекостен или одонтогенен карцином на:

• максиларен синус (С31.0)
• горна челюст (С03.0)

 кости на челюст (долна) (С41.1)
С41.1 Долна челюст (мандибула)

 Кост на долна челюст
 Не включва: карцином от всеки друг вид, освен вътрекостен или одонтогенен карцином на:

• челюст БДУ (С03.9)
• долна (С03.1)

 кост на горна челюст (С41.0)
С41.2 Гръбначен стълб

Не включва: сакрална и опашна кост (С41.4)
С41.3 Ребра, гръдна кост и ключица
С41.4 Кости на таза, сакрума и опашката
С41.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли

 Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли, което по място на възникване не може 
да бъде отнесено към нито една от рубриките С40 – С41.4

Злокачествен меланом на кожата
Включва: морфологични кодове М872 – М879 с код за характера на новообразуванието /3

Не включва: злокачествен меланом на кожата на половите органи  (С51 – С52, С60. – , С63. – )
С43.0 Злокачествен меланом на устната

Не включва: червена ивица на устната (С00.0 – С00.2)
С43.1 Злокачествен меланом на клепача, включително ъгъла на клепачната цепка
С43.2 Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал
С43.3 Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето
С43.4 Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията
С43.5 Злокачествен меланом на тялото

 Анални:
• ръб
• кожа

 Перианална кожа
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 Кожа на млечната жлеза
 Не включва: анус БДУ (С21.0)

С43.6 Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С43.7 Злокачествен меланом на долен крайник, включително тазобедрената област
С43.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на злокачествения меланом на 

кожата
С43.9 Злокачествен меланом на кожата, неуточнен

 Меланом (злокачествен) БДУ
Други злокачествени новообразувания на кожата

Включва: злокачествено новообразувание на:
• мастните жлези
• потните жлези

Не включва: сарком на Kaposi (С46. – )
злокачествен меланом на кожата (С43. – )
кожа на половите органи (С51 – С52, С60. – , С63. – )

С44.0 Кожа на устните
 Базоцелуларен карцином на устните

Не включва: злокачествено новообразувание на устните (С00. – )
С44.1 Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

Не включва: съединителна тъкан на клепачите (С49.0)
С44.2 Кожа на ухото и външния слухов канал

Не включва: съединителна тъкан на ухото (С49.0)
С44.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето
С44.4 Кожа на окосмената част на главата и шията
С44.5 Кожа на тялото

 Анални:
• ръб
• кожа

 Перианална кожа
 Кожа на млечната жлеза
 Не включва: анус БДУ (С21.0)

С44.6 Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С44.7 Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област
С44.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на кожата
Злокачествено новообразувание на периферните нерви и вегетативната нервна
Включва: симпатикусови и парасимпатикусови нерви и ганглии
С47.0 Периферни нерви на главата, лицето и шията
 Не включва: периферни нерви на орбитата (С69.6)
С47.1 Периферни нерви на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С47.2 Периферни нерви на долен крайник, включително тазобедрената област
С47.6 Злокачествено новообразувание на периферни нерви на тялото, неуточнено
С47.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на периферните нерви и 

вегетативната нервна система
С47.9 Периферни нерви и вегетативна нервна система, с неуточнена локализация
Злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума
Не включва: сарком на Kaposi (С46.1)

  мезотелиом (С45. – )
С48.0 Ретроперитонеум 
Злокачествено новообразувание на съединителната и другите меки тъкани
Включва: кръвоносни съдове

 бурса
 хрущял
 фасция
 мастна тъкан
 лигамент, без този на матката
 лимфни съдове
 мускули
 синовиална мембрана
 сухожилие (сухожилно влагалище)

Не включва: хрущял на:
• става (С40 – С41)
• ларинкс (С32.3)
• нос (С30.0)

 съединителна тъкан на млечната жлеза (С50. – )
 сарком на Kaposi (С46. – )
 мезотелиом (С45. – )
 периферни нерви и вегетативна нервна истема (С47. – )
 перитонеум (С48. – )
 ретроперитонеум (С48.0)
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С49.0 Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията
 Съединителна тъкан на:

• ухо
• клепач
Не включва: съединителна тъкан на орбитата (С69.6)

С49.1 Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С49.2 Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област
С49.3 Съединителна и меки тъкани на гръдния кош

 Аксила
 Диафрагма
 Големи кръвоносни съдове
 Не включва: млечна жлеза (С50. – )
 сърце (С38.0)
 медиастинум (С38.1 – С38.3)
 тимус (С37) 

С49.4 Съединителна и меки тъкани на корема
 Коремна стена
 Хипохондриум
С49.5 Съединителна и меки тъкани на таза
 Ингвинална област
 Седалище
 Перинеум
С49.6 Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация
 Гръб БДУ
С49.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките 

тъкани
 Злокачествено новообразувание на съединителната и меките тъкани, което по място на възникване не 

може да бъде отнесено към нито една от рубриките С47 – С49.6
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза
Включва: съединителна тъкан на млечната жлеза
Не включва: кожа на млечната жлеза (С43.5 – С44.5)
С50.0 Мамила и ареола
С50.1 Централна част на млечната жлеза
С50.2 Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза
С50.3 Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза
С50.4 Горен външен квадрант на млечната жлеза
С50.5 Долен външен квадрант на млечната жлеза
С50.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза
Злокачествено новообразувание на вулвата
С51.0 Голяма срамна устна (лабия)
 Бартолинова жлеза
С51.1 Малка срамна устна
С51.2 Клитор
С51.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата
С52 Злокачествено новообразувание на влагалището (вагина)
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс)
С53.0 Ендоцервикс
С53.1 Екзоцервикс
С53.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на матката
Злокачествено новообразувание на тялото на матката
С54.0 Истмус на матката
 Долен маточен сегмент
С54.1 Ендометриум
С54.2 Миометриум
С54.3 Дъно (фундус) на матката
С54.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на матката 
С56 Злокачествено новообразувание на яйчника
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на женските полови
органи
С57.0 Фалопиева тръба 
 Овидукт
 Маточна тръба
С57.1 Широка връзка
С57.2 Кръгла връзка
С57.3 Параметриум
 Маточна връзка БДУ
С57.7 Други уточнени части на женски полови органи
 Волфово тяло или канал
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С57.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на женските полови 
органи

 Злокачествено новообразувание на женските полови органи, което по място на възникване не може 
да бъде отнесено към нито една от рубриките С51 – С57.7, С58

 Тубо-овариум
 Утеро-овариум

Злокачествено новообразувание на пениса
С60.0 Препуциум
 Крайна плът
С60.1 Гланс пенис
С60.2 Тяло на пениса
 Корпус кавернозум
С60.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса
С61 Злокачествено новообразувание на простатата
Злокачествено новообразувание на тестиса
С62.0 Недесцендирал тестис 
 Ектопичен тестис [локализация на новообразувание]
 Ретениран тестис [локализация на новообразувание]
С62.1 Десцендирал тестис
 Скротален тестис
С62.9 Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на мъжките полови  органи
С63.0 Епидидим
С63.1 Семенна връв
С63.2 Скротум
 Кожа на скротума
С63.7 Други уточнени части на мъжките полови органи
 Семенно мехурче (везикула семиналис)
 Туника вагиналис
С63.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи

 Злокачествено новообразувание на мъжките полови органи, което по място на възникване не може да 
бъде отнесено към нито една от рубриките С60 – С63.7

С64 Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче
Не включва: бъбречни:

• чашки (С65)
• легенчета (С65)

С65 Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче
Пелвиоуретерална област

 Бъбречни чашки
С66 Злокачествено новообразувание на уретера

Не включва: уретерен отвор на пикочния мехур (С67.6)
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур
С67.0 Триъгълник на пикочния мехур
С67.1 Купол на пикочния мехур
С67.2 Латерална стена на пикочния мехур
С67.3 Предна стена на пикочния мехур
С67.4 Задна стена на пикочния мехур
С67.5 Шийка на пикочния мехур
 Вътрешен уретрален отвор
С67.6 Отвор на уретера (орифициум)
С67.7 Урахус
С67.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния мехур
Злокачествено новобразувание на други и неуточнени части на пикочните органи
Не включва:      пикочо-полов тракт БДУ

женски(С57.9)
мъжки (С63.9)

С68.0 Уретра
Не включва: уретрален отвор на пикочния мехур (С67.5)

С68.1 Парауретрални жлези
С68.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи

 Злокачествено новообразувание на пикочните органи, което по място на възникване не може да бъде 
отнесено към нито една от рубриките С64 – С68.1

Злокачествено новообразувание на окото и неговите придатъци
Не включва: съединителна тъкан на клепачите (С49.0)

 кожа на клепачите (С43.1, С44.1)
 зрителен нерв (С72.3)

С69.0 Конюнктива
С69.1 Роговица
С69.2 Ретина
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С69.3 Хориоидея
С69.4 Цилиарно тяло
 Очна ябълка
С69.5 Слъзна жлеза и канали
 Слъзна торбичка
 Слъзноносов канал
С69.6 Орбита

 Съединителна тъкан на орбитата
 Екстраокуларен мускул 
 Периферни нерви на орбитата
 Ретробулбарна тъкан
 Ретроокуларна тъкан
 Не включва: орбитална кост (С41.0)

С69.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на окото и неговите 
придатъци

Злокачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менинги)
С70.0 Церебрални менинги
С70.1 Спинални менинги
С70.9 Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено
Злокачествено новообразувание на главния мозък
Не включва: черепномозъчни нерви (С72.2 – С72.5)

 ретробулбарна тъкан (С69.6)
С71.0 Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули)
 Мазолесто тяло (Corpus callosum)
 Надмозъчна обвивка (супратенториум) БДУ
С71.1 Фронтален лоб
С71.2 Темпорален лоб
С71.3 Париетален лоб
С71.4 Окципитален лоб
С71.5 Мозъчно стомахче

Не включва: четвъртия вентрикул (С71.7)
С71.6 Малък мозък
С71.7 Мозъчен ствол
 Четвърти вентрикул
 Подмозъчна обвивка (инфратенториум) БДУ
С71.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък
Злокачествено новообразувание на гръбначния мозък, черепномозъчните нерви и други части на централната 
нервна система
Не включва: менинги (С70. – )

 периферни нерви и вегетативна нервна система (С47. – )
С72.0 Гръбначен мозък
С72.1 Конска опашка (кауда еквина)
С72.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и 

другите части на централната нервна система 
 Злокачествено новообразувание на главния мозък и другите части на централната нервна система, 

което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С70 – С72.5
С73 Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза
Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза
С74.0 Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза
С74.1 Медула на надбъбречната жлеза
Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези и сродни структури
Не включва: надбъбречна жлеза (С74. – )

 ендокринна част на панкреаса (С25.4)
 яйчник (С56)
 тестис (С62. – )
 тимус (С37)
 щитовидна жлеза (С73)

С75.0 Паращитовидна жлеза
С75.1 Хипофиза
С75.2 Краниофарингеален канал
С75.3 Епифизна (пинеална) жлеза
С75.4 Каротидни телца
С75.5 Аортно телце и други параганглии
С75.8 Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена

 Забележка:  Ако локализациите на множествените лезии са известни, те трябва да бъдат 
кодирани поотделно.



БРОЙ 12  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  71   

Вторично и неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните възли
Не включва: злокачествено новообразувание на лимфните възли, уточнено като първично (С81 – С88, 

С96. – )
С77.0 Лимфни възли на глава, лице и шия
 Надключечни лимфни възли 
С77.1 Интраторакални лимфни възли
С77.2 Интраабдоминални лимфни възли
С77.3 Лимфни възли на подмишницата и горния крайник
 Пекторални лимфни възли
С77.4 Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник
С77.5 Лимфни възли на таза
С77.8 Лимфни възли с множествени локализации
Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната
системи
С78.0 Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб
С78.1 Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума
С78.2 Вторично злокачествено новообразувание на плеврата
С78.3 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени дихателни органи
С78.4 Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва
С78.5 Вторично злокачествено новообразувание на дебелото черво и ректума
С78.6 Вторично злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума
 Злокачествен асцит БДУ
С78.7 Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб
С78.8 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи
Вторично злокачествено новообразувание с други локализации
С79.0 Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и бъбречното легенче
С79.1 Вторично злокачествено новообразувание на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи
С79.2 Вторично злокачествено новообразувание на кожата
С79.3 Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък и мозъчните обвивки
С79.4 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на нервната система
С79.5 Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък
С79.6 Вторично злокачествено новообразувание на яйчник
С79.7 Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза
С79.8 Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени локализации
С80 Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

Рак
 Карцином
 Карциноматоза
 Генерализиран: с неуточнена локализация 

• рак (първична) (вторична)
• злокачествен тумор

 Злокачествен тумор
 Множествен рак
 Злокачествена кахексия
 Първичната локализация е неизвестна

Болест на Hodgkin
Включва: морфологични кодове М965 – М966 с код за характера на новообразуванието /3

С81.0 Лимфоцитно преобладаване 
 Лимфоцитно-хистиоцитно преобладаване 

С81.1 Нодуларна склероза
С81.2 Смесен целуларитет
С81.3 Лимфоцитно изчерпване 
С81.7 Друга болест на Hodgkin
С81.9 Болест на Hodgkin, неуточнена
Фоликуларен [нодуларен] нехочкинов лимфом
Включва: фоликуларен нехочкинов лимфом със или без дифузни области

 морфологичен код М969 с код за характера на новообразуванието /3
С82.0 Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен
С82.1 Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен
С82.2 Едроклетъчен, фоликуларен
С82.7 Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом
С82.9 Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен
 Нодуларен нехочкинов лимфом БДУ
Дифузен нехочкинов лимфом
Включва: морфологични кодове М9593, М9595, М967 – М968 с код за характера на новообразуванието /3
С83.0 Дребноклетъчен (дифузен)
С83.1 Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)
С83.2 Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)
С83.3 Едроклетъчен (дифузен)
 Ретикулосарком

 



СТР.  72  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 12

С83.4 Имунобластен (дифузен)
С83.5 Лимфобластен (дифузен)
С83.6 Недиференциран (дифузен)
С83.7 Тумор на Burkitt
С83.8 Други видове дифузен нехочкинов лимфом
С83.9 Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен 
Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми
Включва: морфологичен код М970 с код за характера на новообразуванието /3

С84.0 Mycosis fungoides
С84.1 Болест на Sezary
С84.2 Т-зонов лимфом 
С84.3 Лимфоепителоиден лимфом 
 Лимфом на Lennert
С84.4 Периферен Т-клетъчен лимфом
С84.5 Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

 Забележка:  Ако Т-клетъчният произход или включване се споменава във връзка със специфичен 
лимфом, следва да се кодира по-специфичното описание.

Други и неуточнени типове на нехочкинов лимфом
Включва: морфологични кодове М9590 – М9592, М9594, М971 с код за характера на новообразуванието /3
С85.0 Лимфосарком
С85.1 В-клетъчен лимфом, неуточнен

Забележка: Ако В-клетъчният произход или включване се споменава във връзка със специфичен 
лимфом, следва да се кодира по-специфичното описание.

С85.7 Други уточнени типове на нехочкинов лимфом
 Злокачествен: 

• ретикулоендотелиоза
• ретикулоза

 Микроглиом
С85.9 Нехочкинов лимфом, неуточнен 

 Лимфом БДУ
 Злокачествен лимфом БДУ
 Нехочкинов лимфом БДУ

Злокачествени имунопролиферативни болести
Включва: морфологичен код М976 с код за характера на новообразуванието /3
С88.0 Макроглобулинемия на Waldenstrom
С88.1 Болест на алфа-тежките вериги
С88.2 Болест на гама-тежките вериги
 Болест на Franklin
С88.3 Имунопролиферативна болест на тънките черва
 Средиземноморски лимфом
С88.7 Други злокачествени имунопролиферативни болести 
С88.9 Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

 Имунопролиферативна болест БДУ
Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания
Включва: морфологични кодове М973, М9830 с код за характера на новообразуванието /3

С90.0 Множествен миелом
 Болест на Kahler
 Миеломатоза

Не включва: солитарен миелом (С90.2)
С90.1 Плазмоклетъчна левкемия
С90.2 Плазмоцитом, екстрамедуларен

 Злокачествен плазмоклетъчен тумор БДУ
 Плазмоцитом БДУ
 Солитарен миелом

Лимфоидна левкемия
Включва: морфологични кодове М982, М9940 – М9941 с код за характера на новообразуванието /3

С91.0 Остра лимфобластна левкемия
Не включва: остър пристъп на хронична лимфоцитна левкемия (С91.1)

С91.1 Хронична лимфоцитна левкемия
С91.2 Подостра лимфоцитна левкемия
С91.3 Пролимфоцитна левкемия
С91.4 Косматоклетъчна левкемия
 Левкемична ретикулоендотелиоза
С91.5 Т-клетъчна левкемия при възрастни
С91.7 Друга лимфоидна левкемия
С91.9 Лимфоидна левкемия, неуточнена
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Миелоидна левкемия
Включва: левкемия:

• гранулоцитна
• миелогенна
морфологични кодове М986 – М988, М9930 с код за характера на новообразуванието /3

С92.0 Остра миелоидна левкемия
Не включва: остър пристъп на хронична миелоидна левкемия (С92.1)

С92.1 Хронична миелоидна левкемия
С92.2 Подостра миелоидна левкемия
С92.3 Миелоиден сарком
 Хлором
 Гранулоцитен сарком
С92.4 Остра промиелоцитна левкемия
С92.5 Остра миеломоноцитна левкемия
С92.7 Друга миелоидна левкемия
С92.9 Миелоидна левкемия, неуточнена
Моноцитна левкемия
Включва: моноцитоидна левкемия

морфологичен код М989 с код за характера на новообразуванието /3
С93.0 Остра моноцитна левкемия

Не включва: остър пристъп на хронична моноцитна левкемия (С93.1)
С93.1 Хронична моноцитна левкемия
С93.2 Подостра моноцитна левкемия
С93.7 Друга моноцитна левкемия
С93.9 Моноцитна левкемия, неуточнена
Други левкемии с уточнен клетъчен вид
Включва: морфологични кодове М984, М9850, М9900, М9910, М9931 – М9932 с код за характера

на новообразуванието /3
Не включва: левкемична ретикулоендотелиоза (С91.4)

 плазмоклетъчна левкемия (С90.1)
С94.0 Остра еритремия и еритролевкемия
 Остра еритремична миелоза
 Болест на Di Guglielmo
С94.1 Хронична еритремия
 Болест на Heilmeyer-Schцner
С94.2 Остра мегакариобластна левкемия
 Левкемия: 

• мегакариобластна (остра)
• мегакариоцитна (остра)

С94.3 Мастоклетъчна левкемия
С94.4 Остра панмиелоза
С94.5 Остра миелофиброза
С94.7 Друга уточнена левкемия

 Левкемия с лимфосаркомни клетки
Левкемия с неуточнен клетъчен тип
Включва: морфологичен код М980 с код за характера на новообразуванието /3
С95.0 Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип
 Бластна левкемия
 Стволоклетъчна левкемия

Не включва: остър пристъп на неуточнена хронична левкемия (С95.1)
С95.1 Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.2 Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.7 Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.9 Левкемия, неуточнена
Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и
сродните им тъкани
Включва: морфологични кодове М972, М974 с код за характера на новообразуванието /3

С96.0 Болест на Letterer-Siwe
 Нелипидна:

• ретикулоендотелиоза
• ретикулоза

С96.1 Злокачествена хистиоцитоза
 Хистиоцитна медуларна ретикулоза 
С96.2 Злокачествен мастоклетъчен тумор
 Злокачествен: 

• мастоцитом
• мастоцитоза

 Мастоклетъчен сарком
Не включва: мастоклетъчна левкемия (С94.3)

 мастоцитоза (кожна) (Q82.2)
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С96.3 Истински хистиоцитен лимфом
С96.7 Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани
Хемангиом и лимфангиом с каквато и да е локализация
Включва: морфологични кодове М912 – М917 с код за характера на новообразуванието /0

 Не включва: син или пигментен невус (D22. – )
D18.0 Хемангиом с каквато и да е локализация

 Ангиом БДУ
D18.1 Лимфангиом с каквато и да е локализация
Доброкачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менингите)
D32.0 Обвивки на главния мозък
D32.1 Обвивки на гръбначния мозък
Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени ендокринни жлези
Не включва: ендокринна част на панкреаса (D13.7)

 яйчник (D27)
 тестис (D29.2)
 тимус (D15.0)

D35.2 Доброкачествено образувание на хипофизата
D35.3 Краниофарингеален канал
D35.4 Епифизна (пинеална) жлеза
Доброкачествено новообразувание с други и неуточнени локализации
D36.0 Лимфни възли
D36.1 Периферни нерви и вегетативна нервна система

 Не включва: периферни нерви на орбитата (D31.6)
D36.7 Други уточнени локализации

 Нос БДУ
Тиреотоксикоза [хипертиреоидизъм]
Не включва: хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза (E06.2)

 неонатална тиреотоксикоза (P72.1)
Е05.3 Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан – малигнен екзофталм
Болести на орбитата
Не включва: вродени аномалии на орбитата (Q10.7)
H05.1 Хронични възпалителни болести на орбитата
 Гранулом на орбитата
Други болести на конюнктивата
Не включва: кератоконюнктивит (Н16.2)
H11.0 Птеригиум 

Не включва: псевдоптеригиум (Н11.8)
Други болести на ретината
H35.0 Фонова ретинопатия и ретинални съдови изменения

 Изменения в ретиналната съдова картина
 Ретинални:

• микроаневризми
• неоваскуларизация
• периваскулит
• варици
• съдови обвивки
• васкулит

 Ретинопатия:
• БДУ
• фонова БДУ
• на Coats
• ексудативна
• хипертензивна

H35.1 Преретинопатия
 Ретролентикуларна фиброплазия

H35.2 Друга пролиферативна ретинопатия
 Пролиферативна витреоретинопатия
 Не включва: пролиферативна витреоретинопатия с отлепване на ретината (Н33.4)

H35.3 Дегенерация на макулата и задния полюс
 Ангиоидни ивици
 Киста
 Друзи (дегенеративни) на макулата
 Отвор
 Сбръчкване
 Дегенерация на Kuhnt-Junius
 Старческа дегенерация на макулата (атрофична)(ексудативна)
 Токсична макулопатия
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 При необходимост от идентифициране на лекарственото средство, предизвикало увреждане, се използва 
допълнителен код на външни причини (клас ХХ).

H35.4 Периферни ретинални дегенерации
 Дегенерация на ретината:

• БДУ
• мрежовидна
• микрокистозна
• палисадна
• паважна
• ретикуларна

 Не включва: с разкъсване на ретината (Н33.3)
H35.5 Наследствени ретинални дистрофии

 Дистрофия:
• ретинална (пигментна)(албипунктатна)(вителиформена)
• тапеторетинална
• витреоретинална

 Пигментен ретинит
 Болест на Stargardt

H35.6  Ретинална хеморагия
H35.7 Отделяне, разцепване на слоевете на ретината
 Централна серозна хориоретинопатия
 Отлепване на ретинален пигментен епител
H35.8 Други уточнени увреждания на ретината
H35.9  Увреждане на ретината, неуточнено

Глаукома
Не включва: абсолютна глаукома (Н44.5)

 вродена глаукома (Q15.0)
 травматична глаукома при родова травма (Р15.3)

H40.3 Вторична глаукома, посттравматична
H40.4 Вторична глаукома, дължаща се на възпалително заболяване на окото
H40.5 Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото
H40.6  Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства
Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде
Не включва:  гастройеюнална язва (К28. – ) 

 радиационен:
• колит (К52.0)
• гастроентерит (К52.0)
• проктит (К62.7)

К91.0 Повръщане след хирургична намеса върху стомашночревния тракт
К91.8 Други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, не класифицирани другаде
Други вродени аномалии на системата на кръвообращението
Не включва: вродена аневризма:

• БДУ (Q27.8)
• коронарна (Q24.5)
• периферна (Q27.8)
• белодробна (Q25.7)
• ретинална (Q14.1)
 руптурирала:
• церебрална артериовенозна аномалия (I60.8)
• аномалия на прецеребрални съдове (I72. – )

Q28.2 Артериовенозна аномалия на церебрални съдове
 Артериовенозна аномалия на мозъка БДУ
 Вродена артериовенозна церебрална аневризма (неруптурирала)
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КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
ЛЕЧЕБНА РАДИОЛОГИЯ И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
Изключва: такива за:

аблация на хипофизна жлеза – 07.64-07.69
деструкция на хориоретинална лезия – 14.26-14.27

*92.24 ТЕЛЕРАДИОТЕРАПИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОТОНИ
мегаволтова с използване на линеен ускорител

*92.25 ТЕЛЕРАДИОТЕРАПИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНИ
високоенергийни електрони

99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
антиеметик

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва: 
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизонови деривати
*99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОТУМОРЕН ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

инжекция или инфузия на противотуморен химиотерапевтична комбинация или монотерапия
Изключва:
антинеопластична имунотерапия – 99.28
инжекция на радиоизотопи – 92.28
инжекция или инфузия на биологичен модулатор на отговора като антинеопластичен агент – 99.28 
*99.28 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА БИОЛОГИЧЕН МОДУЛАТОР 

моноклонални антитела
колониостимулиращи фактори на бялата и червена кръвни редици 

*99.99 ПЕРОРАЛНА ТЕРАПИЯ ВКЛЮЧВА:
перорална цитостатична терапия

* Заб. терапевтични процедури 99.18, 99.21, 99.23, 99.25, 99.28 и 99.99 не могат да се отчитат самостоя-
телно

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е приложена и отчетена една основна терапев-
тична процедура от рубрики 92.24 и 92.25, посочена в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. При 
едновременно лъче и химиолечение е задължителен и втори код – 99.25 и/или 99.28 и/или 99.99.

Забележка: Лъчелечение по клиничната пътека 258.2 се предприема след „Решение на Онкологичен ко-
митет за лечение на злокачествени и някои нетуморни заболявания“, на което са описани причините, нала-
гащи прилагането на радиохирургия и/или модулирано по интензитет лъчелечение. Копие от решението се 
прилага в ИЗ на пациента и се изпраща до НЗОК, заедно с  бланка МЗ/НЗОК №7.

Приложението на лекарствени продукти за лечение на онкологични пациенти при едновременно лъче-
химиолечение се предприема след Решение на Онкологичния комитет по химиотерапия, в състава на който 
влизат химиотерапевти от лечебното заведение, в което се провежда лечението

Изготвя се документ, наречен Решение,  при започване на лечението и при необходимост от смяна на 
лечебната тактика. В Решението на Комисията/Онкокомитета е посочен алгоритъм на лечение – лекарствен 
продукт, ритъм на приложение, продължителност, необходими контролни изследвания. Документът – Реше-
ние на комисията за системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания е неразделна част от ИЗ/
онкологично досие. 

Предписването и прилагането на медикаментите, заедно с лъчелечение, който е основен лечебен метод 
се извършва от  лъчетерапевти.

Проведените процедури задължително се отразяват в Документ № 1
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение III ниво на компетентност  съгласно медицински 

стандарт „Лъчелечение“ и минимум IIА ниво с линеен ускорител. Изискванията за наличие на задължителни 
звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Лъчелечение“.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНК-
ЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПО-
МОЩ

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по лъчелечение 

3. Отделение по образна диагностика

4. Клинична лаборатория
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2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗ-
ПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗА-
ВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено 
чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията 
за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. КАТ и/или МРТ и/или PET/KT
Осъществяването на модулирано по интензитет лъчелечение е невъзможно без наличието на лъчетера-

певтичен комплекс, състоящ се от: 
1. КТ виртуален симулатор и/или Рентгенов симулатор и КТ; 
2. Триизмерна планираща система за модулирано по интензитет лъчелечение или триизмерна планираща 

система със софтуерен алгоритъм за обратно планиране, с модули за 3D планиране, радиохирургия и моду-
лирано по интензитет лъчелечение; 

3. Терапевтична уредба за лъчелечение (Линеен Ускорител с възможности за модулирано по интензитет 
лъчелечение или друга специализирана апаратура за това лечение, оборудвани с многолистен колиматор или 
друга възможност за конформно формиране на лъчевите полета;

4. Специализирана дозиметрична апаратура за калибриране на терапевтичната уредба за лъчелечение, 
както и дозиметрична апаратура подходяща за анализ на лъчеви снопове с размер по-малък от 5 cm2 за ра-
бота в условия на модулирано по интензитет лъчелечение и радиохирургия.

5. Дозиметрична апаратура и фантом*, подходящи за верификация на плана на пациента (pre-treatment 
verification)

*Забележка: фантом за верификация  на плана може да се получи временно под наем по договор с друго 
лечебно заведение или от фирмата производител.

Техническите характеристики и възможности за извършване на процедури на лъчетерапевтичен комплекс 
се удостоверяват с документи, посочени в съответната нормативна уредба.

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
– двама лекари със специалност по лъчелечение /медицинска радиология/*. – за III ниво 
– един лекар със специалност по лъчелечение /медицинска радиология/*.за ниво IIА.
*Забележка: Лекарите със специалност по лъчелечение, които предписват лекарствени препарати за про-

веждане на едновременно лъче-химиолечение, трябва да притежават втора специалност по онкология
– В случай, че  лекарите със специалност по лъчелечение, не притежават втора специалност по онколо-

гия, предписването на лекарствени продукти се извършва от лекар със специалност по онкология
За дозиметрично планиране:
– специалист магистър по медицинска физика/физика – двама- за ниво III.
– един магистър по медицинска физика/физика за ниво IIА
Правоспособност за специфична работа в йонизираща среда се налага за всички, извършващи лъчелече-

ние, която се придобива след специален изпит.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ 
1.1. ИНДИКАЦИИ ЗА  МОДУЛИРАНО ПО ИНТЕНЗИТЕТ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ 
• при злокачествено новообразувание на устната;
• при злокачествено новообразувание на езика;
• при злокачествено новообразувание на големите слюнчени жлези, венците, бузите, мекото и твърдото 

небце;
• при злокачествено новообразувание на пода на устната кухина;
• при злокачествено новообразувание на орофаринкс;
• при злокачествено новообразувание на назофаринкс;
• при злокачествено новообразувание на хипофаринкса;
• при злокачествено новообразувание на пръстена на Валдайер;
• при злокачествено новообразувание на хранопровода;
• при злокачествено новообразувание на ректума, анален канал и ануса;
• при злокачествено новообразувание на носните кухини, средното ухо и синусите;
• при злокачествено новообразувание на ларинкса;
• при злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб;
• при злокачествено новообразувание на тимус и други органи и тъкани в медиастинум;
• при злокачествени новообразувания на костта и ставния хрущял;
• при злокачествени новообразувания на съединителната и другите меки тъкани;
• при злокачествено новообразувание на женската и мъжката гърда; 
• при злокачествено новообразувание на маточната шийка;
• при злокачествено новообразувание на тялото на матката;
• при епителни неоплазми на вагината и вулвата;
• при злокачествено новообразувание на простатата;
• при злокачествено новообразувание на пениса и другите мъжки полови органи;
• при злокачествено новообразувание на пикочния мехур; 
• при злокачествено новообразувание на хранопровод, стомах , панкреас;
• при злокачествени и нетуморни новообразувания  на щитовидната жлеза;
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• при вторични злокачествени новообразувания; 
• при злокачествени новообразувания с неуточнена локализация; 
• при Неходжкинови лимфоми, левкози, множествен и солитарен миелом; 
• при болест на Ходжкин.
• при неонкологични заболявания на мозъка, мозъчните обвивки, хипофизната жлеза.
• при неонкологични заболявания на кръвоносната система – хемодектоми, артериовенозни аневризми;
• при доброкачествени, гранично злокачествени и псевдотумори;
• при хипертрофични заболявания на ставите, съединителната тъкан, конюнктивата, пениса, сенилна 

макулена дегенерация;
• при тиреоидно асоциирана офталмопатия.
1.2. ИНДИКАЦИИ ЗА РАДИОХИРУРГИЯ: 
• при злокачествено новообразувание на ушите, носа и гърлото
• при злокачествено новообразувание на носните кухини, средното ухо и синусите
• при злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (само при  неоперабилен кар-

цином Т1NoMo);
• при злокачествено новообразувание на простатата 
• при неоперабилни и гранично операбилни вторични злокачествени новообразувания; 
• при неонкологични заболявания на мозъка, мозъчните обвивки, хипофизната жлеза.
• при неонкологични заболявания на кръвоносната система – хемодектоми, артериовенозни аневризми;
• при доброкачествени, гранично злокачествени тумори и псевдотумори;

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. 
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ 

Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, 
КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

2.1. ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ (ИЗИСКВАНИЯ) ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОДУЛИРАНО ПО ИНТЕНЗИ-
ТЕТ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ 

Състоянието на болшинството болни позволява лечението да се извършва в условията на дневен стацио-
нар (функционални легла). По медицински индикации лъчелечение може да се извършва и при стационарни 
условия. Изпълнението на КП се удостоверява чрез ИЗ и индивидуален терапевтичeн документ за лъчеле-
чение.

Провеждането на перкутанно високотехнологично лъчелечение- модулирано по интензитет лъчелечение  
се изисква лъчетерапевтичен комплекс от апарати включващи:

• уредба за лъчелечение с високоенергийно фотонно лъчение с или без  ускорени електрони; 
• КТ виртуален симулатор и/или рентгенов симулатор 
• компютeризирани системи за триизмерно планиране на лъчелечението;
• формирането на лъчевия сноп може да се извършва с многолистен колиматор или изработване на ин-

дивидуални защитни екрани;
• визуализиращи системи за проверка точността при провеждане на лъчелечението
• комплект дозиметрична апаратура.
Използва се лъчение с високоенергийно фотонно лъчение и/или ускорени електрони  в зависимост от 

локализацията на процеса при различни режими на фракциониране: хипер-, нормо- и хипофракциониране. 
Обикновено лъчелечението се извършва по схема 5 пъти в седмицата, с почивка в събота и неделя за въз-
становяване на нормалните тъкани. Възможни са и други схеми на фракциониране на дозата.

При модулирано по интензитет лъчелечение се използват схеми на фракциониране на дозата, както при 
стандартното лъчелечение, 5 пъти в седмицата, но поради прилагане на максимално висока доза обикновено 
лъчелечението продължава повече от 35 работни дни. Възможни са и други схеми на фракциониране на 
дозата -1,3 или 5 кратно облъчване

При модулираното по интензитет лъчелечение се цели максимално възможно повишаване на дозата за 
подобряване степента на туморен контрол и/или намаляване до минимум на страничните ефекти на лъче-
лечението в критичните органи.

При модулирано по интензитет лъчелечение  е задължително използване на специализирани имобилиза-
ционни приспособления. 

За оптималното изпълнение на перкутанното високо-технологично лъчелечение е необходимо провеж-
дането на периодичен контрол на качеството на използваната апаратура (Линеен ускорител, компютърен 
томограф, симулатор, планираща система, дозиметрична апаратура и др.), който включва: дозиметрично 
калибриране на лъчетерапевтичната и дозиметричната апаратура, контрол на механичните и /или лъчевите 
параметри на апаратурата, осъществяван ежедневно, ежеседмично или ежемесечно от квалифициран физик, 
инженер и лаборант.

При модулираното по интензитет лъчелечение е задължителен ежедневен контрол на качеството на апа-
ратурата за получаване на образи и за лъчелечение, според изискванията на производителя. При стартиране 
на нова дейност, калибриране и дозиметрични измервания се правят при всеки пациент. По необходимост, 
частични дозиметрични измервания се правят при всяко облъчване. Извършва се и  рутиннен контрол на 
качеството на лъчелечението по разписан алгоритъм.

Лъчелечението се извършва в няколко фази: 
Всички видове перкутанно лъчелечение се извършват по сходен алгоритъм. Разликата между конвенцио-

налното лъчелечение с модулираното по интензитет лъчелечение е в изключителната прецизност  на плани-
рането, строга имобилизация на пациента, контрол на движението на органите и контрол на качествата на 
апаратурата за изпълнението на лъчелечебните процедури. 
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При модулирано по интензитет лъчелечение– усилията и времето за подготовка, планиране,  калибрира-
не на терапевтичната апаратурата и самото облъчване на един пациент (апаратно време) са 3-4 пъти по-
вече в сравнение с 3-измерното лъчелечение, което изисква специална организация на работа в клиниката/
отделението)

• клинико-биологично планиране – решение за клиничния мишенен обем (КМО), лечебната доза, фрак-
ционирането и допустимите дози в критичните органи.

• анатомо-топографско планиране:
– определяне позицията на болния в координатната система на апарат-симулатор;
– КТ, имобилизация на болния в избраната поза;
– КТ скениране, при необходимост използване на контрастни материи;
– транслиране на КТ срезове ( в зависимост от КМО) към компютърна планираща система;
– очертаване на контурите на тялото за областта, в която ще се провежда лъчелечението;
– контуриране на критичните органи в тази област;
– контуриране на КМО и ПМО;
– определят се целите които трябва да се постигнат за КМО И ПМО
– дефинират се строгите ограничения за дози в критичните органи
– електронен подпис на лекаря, изготвил терапевтичния план
– електронно транслиране на изготвения анатомотопографски план за дозиметрично планиране от меди-

цинския физик и лаборант.
• дозиметрично планиране – осъществява се с компютърна планираща система за триизмерно планиране 

на лъчелечението съдържаща модул за обратно планиране
– определят се критериите за допустимост на дозиметричния план
– обсъждане между физик и лекар за възможните варианти на терапевтичния план и избор на най-удач-

ното решение;
– терапевтичния документ съдържа представителен за разпределението на дозата трансверзален срез и/

или срезове, хистограми доза-обем с анализ на постигнатите цели, физични и дозиметрични характеристики 
на лъчевите снопове

– изготвя се върху фантом верификационен план на пациента
– изготвят се дигитално-реконструирани образи за верификация на позиционирането на пациента
– към уредбата за лъчелечение се транслират дозиметричния план на пациента, верификационния план и 

дигитално-реконструираните образи
• изпълнение и контрол на лъчелечението
– позициониране на фантома, облъчване на верификационния план и оценка на дозиметричния план
– позициониране на болния в избраната за лъчелечението поза;
– маркиране на изоцентъра 
– контрол и верификация на лъчелечебния план осъществява се с рентгенов контрол, и/или КТ и/или ин 

виво-измервания на дозата в близост до тумора и критични органи
– подпис на лекуващия лекар за окончателно приемане на   плана за лъчелечение
– осъществяване на първото облъчване на болния;
– периодична верификация на позицията на пациента: в зависимост от големината на единичната фрак-

ция. 
– облъчване на болните – извършва се, отразява се и се контролира според Медицински стандарт Лъче-

лечение 
Наблюдение на болните при перкутанно високотехнологично лъчелечение:
o контрол на общото състояние и общата поносимост на лъчелечението, като наблюденията се отразяват 

в ИЗ  при промяна на състоянието му или поне един път седмично;
• проследяване на оплаквания, свързани с радиобиологичните реакции на тумора и здравите тъкани;
• контрол на пълна кръвна картина с честота в зависимост от обема на облъчване и включване на обща 

и локална медикаментозна терапия – при необходимост
2.2. ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ЕДНОВРЕМЕННО ЛЪЧЕХИМИОЛЕЧЕНИЕ. При едновременното 

лъчехимиолечение медикаментите, определени въз основа на решение  от онкологичната комисия по ме-
дицинска онкология се изписват и прилагат в различни схеми от лъчетерапевти заедно с лъчелечението. Те 
потенцират ефекта му или осигуряват неговото безопасно провеждане като основен лечебен метод

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯ-
ВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВО-
ТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
За лъчелечение болните винаги постъпват с поставена диагноза – за първичния тумор или неговите ме-

тастази.
4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
– завършване на планирания лъчелечебен курс. 
Критерии за извънредна дехоспитализация:
– изява на далечно метастазиране или локална прогресия в хода на лечението;
– тежки остри лъчеви реакции, непозволяващи да се продължи лъчелечението;
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– възникване на придружаващо заболяване, което налага лечение по витални индикации и прекъсване на 
лъчелечението;

– отказ на пациента от лечението или смърт.
– при разтоварване на радиоактивния материал и невъзможност за повторна апликация болният се де-

хоспитализира.
Контрол на лъчеви реакции и туморен контрол
Контролиране на ранните лъчеви реакции се извършват в два прегледа в рамките на  1 месец след лъ-

челечението. Туморният контрол се осъществява от СИМП в и извън онкологичните диспансери. Общото 
състояние на  пациента се следи от ОПЛ.  При необходимост от ново лечение или поява на късни лъчеви 
усложнениясе насочва към лъчетерапевт. 

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на 
един месец след изписване и задължително записани в епикризата. 

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, 
който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична 
помощ. 

Забележка: Стойността на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални), осигуря-
ващи основното лечение по клинични пътеки по редове № 251, 252, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, 
на необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други лекар-
ствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи 
от основното заболяване и лечение, не се включват в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК.

Отчитането на приложените лекарствени средства се извършва ежемесечно с „Отчет за лечение с ле-
карствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение или по клинични пътеки в 
областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията“.

Отчетът за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение 
или по клинични пътеки в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията, се предава в 
РЗОК на хартиен и електронен носител, заедно с бл. МЗ-НЗОК № 7.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюде-
ние, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само 
в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения 
алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.) 

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за 
медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „История на заболяването“ (ИЗ) и в част ІІ 

на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в „История на заболяване-

то“ и Документ № 1, който е неразделна част от ИЗ.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
– „История на заболяването“;
– част ІІІ на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК №7;
– епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента 

(родителя/настойника) и е неразделна част от „История на заболяването“.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ 

„ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО“.
ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
Как действа лъчелечението?
Йонизиращите лъчи проникват в тъканите и при всеки сеанс ликвидират част от заболелите клетки. В 

това отношение лъчелечението много прилича на безкръвна операция, ежедневно се стопяват определен 
брой клетки. Промените в здравите тъкани в хода на лечебния курс се изразяват като остра лъчева реакция 
и след шестия месец като лъчево усложнение, подобно на кървенето след операция и оставянето на белег. 
Облъчването, приложено преди операция намалява обема на тумора и създава условия за по-успешна и/или 
по-малка оперативна интервенция. В редица случаи лъчелечението е алтернативен метод на хирургичното 
лечение като се запазва целия орган или се съчетава с органозапазващи операции при съвременния консер-
вативен подход в онкологията. 

Принципът на лъчевото лечение се базира от една страна върху по-голямата уязвимост на болните клет-
ки, а от друга – на по-високата способност на здравите тъкани да се възстановяват в периода между всяко 
облъчване. При  високотехнологичното перкутанно лъчелечение лечебната доза не се прилага наведнъж, а се 
разпределя в няколко седмици – един път на ден, пет пъти седмично, с почивка в събота и неделя. 

При високотехнологичната интракавитарна брахитерапия с ниска мощност на дозата лечението се про-
вежда еднократно без прекъсване в продължение от 4 до 10 дни тъй като лечебната доза се реализира непо-
средствено в тумора и е възможно максимално щадене на околните здрави тъкани.

При високотехнологичната интракавитарна и интерстициална брахитерапия с висока мощност на дозата 
лъчелечението се провежда в различни схеми на хипофракциониране на дозата (веднъж седмично, три пъти 
седмично, ежедневно и др.).
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО 
При Вас ще се провежда  перкутанно лъчелечение, което означава облъчване през кожата. То се из-

вършва с помощта на специално конструирани апарати. Това е основен метод за лечение на онкологичните 
заболявания. Лечението не е свързано с болка. То не се вижда, не се усеща и много прилича на правенето 
на рентгенова снимка.

Как се осъществява облъчването?
Пациентът се поставя да легне върху масата, където трябва да стои неподвижно по време на сеанса, тъй 

като лечебните лъчи са насочени много прецизно към болната част от тялото му. Болният остава сам в про-
цедурната зала от една до десет минути, колкото трае един сеанс. Лечението се извършва чрез най-често в 
един до пет ежедневни сеанса. Пациентът не е опасен за своите близки, не е източник на лъчение. Той може 
спокойно да контактува с децата и близките си. 

Надежден метод ли е лъчелечението?
Съвременните апаратите за облъчване осигуряват голяма прецизност, точност и акуратност при извърш-

ване на лечението с йонизиращи лъчения. Пациентите и персоналът са защитени от излишно облъчване.
През какви етапи преминава лечението?
Лъчелечението се провежда по специален план. Определят се точно мястото на облъчването, положение-

то на тялото при лечебния сеанс и най-добрият начин да се облъчи болното място, при което максимално да 
се щадят здравите тъкани. Математическата обработка на данните се извършва от специалист по дозиметрия 
(физик) с помощта на компютър. Лекарят и физикът решават как точно да се проведе лечението, каква обща 
доза да се приложи и на колко облъчвания тя да бъде разпределена. Областта на лъчелечението се може 
да се означи върху кожата, което изисква съхраняване на знаците. Това  осигурява надеждна повторяемост 
на всеки сеанс. При използване на имобилизационни маски това не е необходимо. Пациентът се въвежда в 
процедурната зала и първото облъчване (първият сеанс) започва.

Пациентът е под  наблюдение от медицинския екип, грижещ се за неговото здраве. Първоначално и 
периодично лечението и състоянието на пациента се разглеждат и обсъждат от разширен лекарски екип. 
Рентгеновият лаборант и медицинската сестра, ежедневно следят за състоянието на пациента. Лекуващият 
лекар наблюдава възникналите лъчеви реакции, грижи се за тяхната профилактика и лечение и препоръчва 
специален режим на хранене и евентуална почивка по време на лъчелечението.

Оплакванията са твърде индивидуални и са в зависимост от разположението и големината на облъчваната 
област. В някои случаи може да причини общи оплаквания: нарушение на съня, подтискане или загуба на 
апетита, гадене, повръщане, неспокойствие, гняв, апатия, чувство за вина и дори мисъл за отказ от лечение. 
Повечето реакции са временни като се развиват по време на облъчването и понякога могат да продължат 
месец след лъчелечението. 

Вашият основен метод на лечение е Лъчелечение. Към него понякога се налага включването на някои 
медикаменти по следните причини:

1.1. Световните резултати са показали, че при някои заболявания лъчелечението се извършва едновремен-
но с по- ниски дози химиотерапия или друг вид противотуморно лечение в инжекции или таблетки, които за-
силват неговия ефект. Това най-често се прилага при рака на матката, ректума, главата и шията, мозъка и др.

1.2. По време на лъчелечението се наблюдават някои реакции като:  
– зачервяване, ранички в устата, трудно болезнено преглъщане, нарушение на храненето
– гадене, повръщане, което води до намаление на апетита, ослабване на тегло и затруднява лечението Ви, 
За това са Ви необходими лекарства, които позволяват продължаване на лъчелечението, без вредното пре-

късване, което намалява лечебния противотуморен ефект. За болката това са различни видове противобол-
кови  лекарства във вид на таблетки, инжекции, лепенки и др.; за увеличение на хемоглобина, левкоцитите 
и др., които спадат по време на лечение исе прилагат т.н. растежни фактори, а против гадене и повръща-
не – специални лекарства, които овладяват  симптомите и Ви позволяват безпрепятствено да  продължите 
лъчелечението

ЛЪЧЕВИ РЕАКЦИИ
Облъчването на различните области на тялото е съпътствувано с различни реакции. 
Тъй като лечението се провежда през кожата, при всички пациенти могат да се наблюдават кожни реак-

ции. Кожата в полето на облъчването става чувствителна, може да се зачерви, по-късно да пигментира при 
излагане на слънце, да се появи сърбеж, излющване, временно потъмняване (пигментация). За облекчаване 
на тези нормални реакции е подходящо широко, памучно, не стягащо бельо. Желателно е напудряне на 
облъчваната кожа с детска или специална пудра, подсушаване на кожата преди облъчването, тъй като влаж-
ността засилва реакциите. Може да се появи временно разреждане и/или опадане на окосмяването само в 
облъчваната област. 

При облъчване на главния и гръбначния мозък се получава оток на мозъка, който се коригира с прила-
гане на медикаменти 

При облъчване на устната кухина, гърлото и ларинкса могат да се наблюдават реакции, които преми-
нават след завършване на облъчването, най-често: болки при преглъщане, зачервяване на гърлото, поява на 
малки ранички и промени по кожата, описани по-горе.

При облъчване на белия дроб и хранопровода могат да се появяват следните реакции: затруднение и 
болки при преглъщане; кашлица.

При облъчване на корема и таза се наблюдават: временни реакции на червата, предизвикващи колики и 
диария; временни реакции на правото черво и ануса, свързано с тяжест, спазми, болка, кървене; временни 
реакции на пикочния мехур, водещи до парене, често уриниране, спазми, болка, кървене; временни реакции 
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на влагалището – сърбеж, зачервяване, оскъдно кървене; временни реакции на ануса – зачервяване, дразне-
не, парене, болка.

Лекуващия лекар обсъжда хигиенния и диетичен режим, който следва да се спазва по време и след про-
веждането на лечението. Включването на медикаменти облекчава всички лъчеви реакции и прави лечението 
поносимо.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 258.2 „МОДУЛИРАНО ПО ИНТЕН-
ЗИТЕТ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ И НЕОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“

ДОКУМЕНТ № 1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ № 1 в деня на из-

вършване. 
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/

НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на 

болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на 
средствата, платени за клиничната пътека.

І. ІІ.

Ден за провеждане на про-
цедури 1 ден 2 ден 3 ден 4 ден 5 ден Изписване

Дата

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧ-
НИ ПРОЦЕДУРИ

     

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ 
СПЕЦИАЛИСТИ

ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ 
НА ПАЦИЕНТА 

ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ 
КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ 
ЛЕКАР

КП № 280 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИЗГАРЯНИЯ С ПЛОЩ ОТ 5 % ДО 10 % ПРИ ВЪЗ-
РАСТНИ И ДО 3 % ПРИ ДЕЦА

Минимален болничен престой при лица над 18 години – 2 дни 
Минимален болничен престой при лица под 18 години – 4 дни 

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

* 86.22 ЕКСЦИЗИОННО ПОЧИСТВАНЕ (ДЕБРИДМЕН) НА РАНА, ИНФЕКЦИЯ ИЛИ ИЗГАРЯНЕ
отстраняване чрез изрязване на:
 девитализирана тъкан
 некроза
 круста

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са извършени и отчетени една основна опе-
ративна процедура и минимум по една диагностична процедура от две различни групи (рубрики) кодове по 
МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. 

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентге-
нографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задъл-
жително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикреп-
ват към ИЗ. 

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, 
съгласно медицински стандарт „Образна диагностика“. 

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
– трите имена и възрастта на пациента;
– датата на изследването; 
– вида на изследването;
– получените резултати от изследването и неговото тълкуване; 
– подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното ле-

чебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, 
а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.
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Проведените процедури задължително се отразяват в Документ № 1.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение I ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт по „Хирургия“. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в 
съответствие с медицински стандарт „Хирургия“.

Забележка: В структура, осъществяваща дейности по хирургия от I ниво на компетентност, е допустимо 
извършването на дейности по детска хирургия от I ниво на компетентност при спазването на собствени 
клинични протоколи (диагностично-терапевтични алгоритми).

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНК-
ЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПО-
МОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни 
звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична 
помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника /отделение по изгаряне, пластична хирургия или по хирургия 
или 
Клиника/отделение по детска хирургия

2. Операционен блок/зали

3. Септична операционна за смяна на превръзките

4. Клинична лаборатория*

5. Микробиологична лаборатория**

6. Рентгенов апарат, разположен на територията на болницата.
*Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да 

осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със са-
мостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно 
заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една 
и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово 
осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по хирургия.

**Забележка: Изискванията за наличие на микробиологична лаборатория на територията на болницата се 
прилагат от 01.01.2014г. До 31.12.2013г. болницата може да бъде обслужвана от микробиологична лаборатория 
на територията на населеното място.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗ-
ПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗА-
ВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено 
чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията 
за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Лаборатория (отделение) по клинична патология
3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
– двама лекари с придобита медицинска специалност по хирургия
или
пластичен хирург;
– лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
– лекар със специалност по клинична лаборатория;
– лекар със специалност по образна диагностика.
Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
– лекари със специалност по хирургия
или
пластичен хирург – при деца под 6 годишна възраст;
– лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
– лекар със специалност по клинична лаборатория;
– лекар със специалност по образна диагностика.
ЗАБЕЛЕЖКА: 
При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със спе-

циалност по анестезиология или клинична алергология.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪ-

ТЕКА:
За изпълнение и отчитане на пътеката задължително се изисква консултация със специалист по пластич-

но-възстановителна и естетична хирургия, работещ в клиника/отделение по изгаряне.
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ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
СПЕШНИ:
На хоспитализация в Клиника/отделение по изгаряне, пластична хирургия или по хирургия подлежат:
• всички изгаряния от II А степен, с площ от 5% до 10% от телесната повърхност при лица над 6г.възраст;
• всички деца с изгаряния до 6 годишна възраст, независимо от процента и локализацията на изгаряни-

ята, се лекуват в хирургични клиники/отделения или специализирани клиники/отделения по изгаряния и 
пластична хирургия. В тези случаи обработката следва да се извършва от специалист по пластична хирургия. 

Забележка: при изгаряния на лицето, ръцете, ходилото, шията, горни дихателни пътища, зоната на голе-
мите стави, перинеума и гениталиите, се преминава в следващите по тeжест клинични пътеки. 

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. 
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ 

Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, 
КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Според стандартите за лечение на изгарянията.
A. Определяне процента и дълбочината на изгарянето
Б. Дата и час на произшествието (инцидент), агент, и вид на злополуката
След определяне на процента и дълбочината на изгарянето се изисква: 
• преглед и оценка на общото състояние от хирург и анестезиолог;
• поставяне на централна венозна линия – при необходимост;
• анестезия за превръзки – по показания;
• хидротерапия – локална, избръсване и ПХО;
• превръзка на раните – с антисептични или епителотонични унгвенти;
• вземане на кръв за хематологични и биохимични изследвания;
• провеждане на активно наблюдение състоянието на пациента;
• периодична подмяна на превръзките, като при нужда това става с обща анестезия, при необходимост;
• провеждане на бактериален контрол при необходимост;
• антибиотично лечение след получаване на резултата от антибиограмата или по клинични данни, при 

необходимост.
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯ-

ВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВО-

ТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
След проследяване на динамиката на раневата повърхност за степента и площта на изгарянето.
4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
Пациент – обработен, без инфекция, със започваща епителизация.
Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на 

един месец след изписване и задължително записани в епикризата. 
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, 

който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична 
помощ. 

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюде-
ние, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само 
в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения 
алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.) 

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за 
медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „История на заболяването“ (ИЗ) и в част ІІ 

на „Направление за хоспитализация“, бл.МЗ – НЗОК №7.
2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоператив-

на анестезиологична консултация (Документ № 2) и задължителна предоперативна епикриза – документите 
се оформят съгласно Медицински стандарти „Анестезия и интензивно лечение“ и „Хирургия“.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ № 1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти 

„Хирургия“).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ № 1, който е неразделна част от ИЗ.).
4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
– „История на заболяването“;
– част ІІІ на“Направление за хоспитализация“, бл.МЗ – НЗОК №7;
– епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
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5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от паци-
ента (родителя/настойника) и е неразделна част от „История на заболяването“.

ДОКУМЕНТИ № 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ 
ЛИСТ „ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО“.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Изгарянията се причиняват от въздействие на висока температура, химически вещества, електричество и 
лъчева енергия. Кожата е специфичен жизненоважен орган и засягането на голяма част от нея се отразява на 
функциите на целия организъм, увреждат се и вътрешните органи. Лечението и прогнозата на изгарянето за-
висят от неговата площ и дълбочина. Площта се изчислява в проценти от телесната повърхност на пациента. 

Дълбочината се определя по тристепенна класификация. При І степен е засегнат само епидермисът; при 
ІІ-А степен е увреден повърхностният слой на дермата (същинската кожа); при ІІ-В степен е засегнат дълбо-
кият слой на дермата. При трета степен кожата е унищожена в цялата си дебелина, като може да са поразени 
(засегнати) и подлежащи анатомични структури (подкожие, фасции, мускули, кости и вътрешни органи).

Изгарянията от II-В и III степен са дълбоки. Тяхното лечение е оперативно, при по-обширните изгаря-
ния – многоетапно. При операциите се налага кръвопреливане.

Тежестта на изгарянето зависи от:
• обширността (площта) на засегнатите повърхности;
• дълбочината на изгарянето;
• локализацията (мястото) на изгарянето;
• възрастта на пациента;
• придружаващите заболявания;
• времето, изминало от началото на изгарянето до оказването на специализирана помощ.
При определени условия при изгарянията се развива термичен шок. Тези условия са:
• Изгаряния от ІІ степен над 10% при деца и 15 % при възрастни;
• Изгаряния от ІІІ степен над 3 процента при деца и 10 % при възрастни;
• Изгаряния с по-малък процент, но при наличие на:
– изгаряне в ранна детска възраст и старческа възраст;
– изгаряне на горни дихателни пътища и инхалация на пушечни газове;
– изгаряне на шокогенни зони – лице и междинница;
– тежки придружаващи заболявания;
– високоволтови електрически изгаряния;
– комбинация с други травми.
Лечението на изгарянето продължава с месеци и в повечето случаи завършва с образуване на белези. По 

време на лечението може да се развият усложнения, обусловени от обширността и дълбочината на изгаряне-
то (обща бактериална инфекция, бактериурия, хепатит, пневмония, стрес-язва и др.). Възможно е обостряне 
на хронични заболявания, което утежнява прогнозата.

След пълното епителизиране (зарастване) на повърхностните изгаряния и стабилизиране на оперираните 
участъци, болният се изписва за продължаване на рехабилитацията и възстановяване в домашни условия. 
При изписването на пациента се дават указания за провеждане на рехабилитационни мероприятия в домаш-
ни условия.

Контролни прегледи се провеждат до възстановяване на болния. Първоначално те са ежемесечни, а след 
това – по преценка на лекаря. При необходимост могат да се извършат оперативни корекции за подобряване 
на функцията и естетиката на тялото на пациента.

АНЕСТЕЗИЯ ЗА ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

ДЕЙ-
НОСТИ ПРОЦЕДУРИ ЛЕКАР СЕСТРА

Преданесте-
зиологична  
визита

вземане на инфор-
мирано съгласие

запознаване на пациента със същността 
на анестезията  

снемане на  анам-
неза  

клиничен преглед физикален статус на пациента – оглед, пал-
пация, аускултация, перкусия, мензурация

измерване на сърдечна честота, 
артериално кръвно налягане, те-
лесна температура, телесно тегло

преглед на докумен-
тацията   

назначаване на до-
пълнителни изслед-
вания

образни изследвания, лабораторни изслед-
вания, допълнителни консултации с други 
специалисти, специализирани изследвания, 
при нужда – вземане на артериална кръв 
за изследване на КГА

съпровождане на пациента до спе-
циализирани лаборатории, вземане 
на венозна кръв за лабораторно 
изследвания
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анестезиологична 
подготовка на па-
циента

назначаване на перорална терапия, про-
тивоалергична подготовка, подготовка на 
пациенти с придружаващи заболявания, 
назначаване на интравенозна терапия  – во-
дно-солеви разтвори и медикаменти, из-
вършване на трансфузия на кръв и био-
продукти, назначаване на премедикация 
за вечерта преди манипулацията

изписване на необходимите меди-
каменти, поставяне на периферен 
венозен източник, изпълнение на 
назначената и.в. или перорална 
терапия, даване на напътствия на 
пациента относно подготовката за 
оперативната интервенция – пре-
доперативно почистване на зоната, 
подлежаща на манипулиране

Анестезия
непосредствена пре-
данестезиологична 
визита

непосредствен клиничен преглед на паци-
ента – оглед, палпация, перкусия, аускул-
тация, назначаване на премедикация

измерване на сърдечна честота 
артериално кръвно налягане, те-
лесна температура, изпълнение 
на назначената премедикация и 
терапия

Обща анес-
тезия

увод в анестезията

мони т орин г на пациен т а – хемоди-
намичен мони т орин г,  к ръво з а г у ба , 
диуреза,назначаване на медикаменти за 
въвеждане в анестезия,поддръжка на про-
ходими дихателни пътища – обдишване с 
маска, поставяне на въздухово ендотра-
хеална интубация, индивидуален подход 
при трудна интубация. В зависимост от 
вида оперативна интервенция, тежестта 
и продължителността:необходимост от 
други видове поддръжка на дихателните 
пътища – назотрахеална интубация, по-
ставяне на ларингеална маска, водене на 
краткотрайна венозна анестезия, поставяне 
на НГС, ЦВК, УК, артериална линия

мониториране на пациента, изпъл-
нение на назначените медикамен-
ти, асистиране на извършването на 
необходимите манипулации

поддържане на анес-
тезията

мониториране на пациента – хемодина-
мичен мониторинг, кръвозагуба, диуреза 
регистриране и мероприятия по корекцията 
на настъпилите усложнения и отклонения, 
извършване на кръвопреливане и преливане 
на биопродукти мониторинг на топлинната 
хомеостаза  и нейното поддържане, при 
нужда – реанимация в пълен обем

мониторинг на пациента, водене на 
анестезиологичен лист, изпълнение 
на назначените медикаменти, аси-
стиране на лекаря при различните 
мероприятия и манипулации

извеждане от анес-
тезия

мероприятия по събуждането на пациента, 
уверяване в адекватността на рефлексите, 
съзнанието и мускулната сила на пациента, 
екстубация по протокол, мониториране на 
жизнените показатели непосредствено след 
екстубацията, при нужда – обезболяване 
и корекция на настъпилите отклонения 
в показателите, подготовка на болния за 
извеждане от операционната зала, съпрово-
ждане на пациента до интензивния сектор

мониториране на жизнените пока-
затели, асистиране при манипула-
циите по събуждането на пациента 
и екстубацията, подготовка на 
болния за извеждане – сваляне 
на мониторинга, съпровождане на 
пациента до интензивния сектор

Локорегио-
нална анес-
тезия

спинална анестезия

мониторинг на пациента – хемодинами-
чен, диуреза кръвозагуба, позициониране 
на пациента, преценка на необходимите 
медикаменти, количеството и дозата в 
зависимост от исканата височина на спи-
налния блок, извършване на спиналната 
пункция, верифициране на настъпилия 
спинален блок, мониториране на пациента, 
назначаване на допълнителни медикаменти, 
при нужда хемотрансфузия и трансфузия 
на биопродукти

мониториране на пациента, пози-
циониране, изпълнение на назна-
чените медикаменти, асистиране 
при извършването на необходимите 
манипулации
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перидурална анес-
тезия

монторинг на пациента – хемодинамика, 
диуреза, кръвозагуба, позициониране на 
пациента, преценка на необходимите кон-
сумативи – височина на пункцията, размер 
и дълбочина на поставяне на перидуралния 
катетър, медикаменти, количеството и до-
зата в зависимост от исканата височина на 
блока, извършване на пункция и поставяне 
на перидуралния катетър, верифициране 
на настъпилия блок, мониториране на 
пациента, назначаване на допълнителни 
медикаменти, при нужда – хемотрансфузия 
и преливане на биопродукти

мониториране на пациента, пози-
циониране, изпълнение на назна-
чените медикаменти, асистиране 
при извършването на необходимите 
манипулации, работа с перидурал-
ния катетър

периферни нервни 
блокове

хемодинамичен мониторинг и мониторинг 
на диуреза и кръвозагуба, позициониране 
на пациента, преценка на необходимите 
консумативи, медикаменти, количеството 
и дозата в зависимост от искания блок, 
извършване на пункция, под контрола на 
невростимулатор или ехографски, вери-
фициране на настъпилия  блок, назнача-
ване на допълнителни медикаменти, при 
нужда – хемотрансфузия и трансфузия на 
биопродукти

мониториране на пациента, пози-
циониране, изпълнение на назна-
чените медикаменти, асистиране 
при извършването на необходимите 
манипулации

Ранна след-
а не с т е зио -
л о г и ч н а 
в и з и т а ц и я 
и мони то -
ри ране на 
пациента

клиничен преглед

мониторинг на пациента, проверка за 
настъпили усложнения от анестезията, 
вземане на мерки за тяхното овладяване и 
преодоляване, назначаване на съответната 
терапия

наблюдение на пациента, извърш-
ване на назначените медикаменти

с л е д о п е р а т и в н о 
обезболяване

интравенозно или перорално назначаване 
на опиоидни аналгетици,поставяне на 
перидурален катетър за следоперативно 
обезболяване

извършване на назначените меди-
каменти, наблюдение на болния 
след извършването им с оглед на-
стъпването на странични явления

Последваща 
следанесте-
зиологична
консултация

кон т рол на ра з -
в и т и е т о  н а  
з а б о л я в а н е т о , 
настъпилите услож-
нения

мониторинг на пациента, проверка за 
настъпили усложнения от анестезията,  
вземане на мерки за тяхното овладяване и 
преодоляване, назначаване на съответната 
терапия, при необходимост – консултация 
със специалисти, екипна работа с лекува-
щия хирург

извършване на назначените меди-
каменти, наблюдение на болния 
след извършването им  с оглед на-
стъпването на странични явления

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА КП № 280 ХИРУРГИЧНО ЛЕ-
ЧЕНИЕ НА ИЗГАРЯНИЯ С ПЛОЩ ОТ 5 % ДО 10 % ПРИ ВЪЗРАСТНИ И ДО 3 % ПРИ ДЕЦА

ДОКУМЕНТ № 1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ № 1 в деня на из-

вършване. 
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/

НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на 

болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на 
средствата, платени за клиничната пътека.

І. ІІ.

Ден за провеждане на про-
цедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване

Дата

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧ-
НИ ПРОЦЕДУРИ

     

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ 
ПРОЦЕДУРИ

     

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ 
СПЕЦИАЛИСТИ

ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ 
НА ПАЦИЕНТА 

ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ 
КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ 
ЛЕКАР
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КП № 298 СИСТЕМНО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ПРИ ЛИЦА НАД 
18 ГОДИНИ С МИНИМАЛЕН БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ 2 ДНИ

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ 
Изключва:
ангиография – 88.40-88.68
**87.03 КАТ НА ГЛАВА

КАТ – скениране на глава
РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК
**87.21 КОНТРАСТНА МИЕЛОГРАФИЯ
**87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА
**87.23 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА
**87.24 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА

сакрококцигеално рентгеново изследване
**87.29 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

рентгеново изследване на гръбнак БДУ
МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ
Изключва:
ангиокардиография – 88.50-88.58
ангиография – 88.40-88.68
**87.37 ДРУГА МАМОГРАФИЯ

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ
**87.41 КАТ НА ГРЪДЕН КОШ

КАТ скениране на гръдния кош
електронна субтракция на гръдния кош
томография с използване на компютър, на рентгенови-лъчи и камера на гръдния кош

**87.44 РУТИННО ГРЪДНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ, ТАКА ОПИСАНО
рентгеново изследване на гръден кош БДУ

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА
**87.69 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ

Иригография
МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ
Изключва:
ангиография – 88.40-88.68
**88.01 КАТ НА КОРЕМ

КАТ скениране на корем
СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ
Изключва:
контрастна рентгенография на става – 88.32
**88.21 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАМО И МИШНИЦА
**88.22 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАКЪТ И ПРЕДМИШНИЦА
**88.23 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИТКА И ДЛАН
**88.26 ДРУГА СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАЗ И ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА
**88.27 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕДРО, КОЛЯНО И ПОДБЕДРИЦА
**88.28 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛЕЗЕН И СТЪПАЛО
**88.31 СКЕЛЕТНА СЕРИЯ

рентгеново изследване на целия скелет
**88.33 ДРУГО СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ  
Изключва:
селетно ретгеново изследване на:
крайници и таз – 88.21-88.29
лице, глава и шия – 87.11-87.17
гръбнак-87.21-87.29
гръден кош-87.43
ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
Включва: 

ехография
ултразвукова ангиография
ултрасонография

**88.72 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА СЪРЦЕ
ехокардиография (трансторакална)
интраваскуларен ултразвук на сърце

**88.73 ДРУГ ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ДРУГИ ГРЪДНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
ултрасонография на гърда
ултрасонография на бял дроб

**88.74 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА
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Включва задължително:
интралуменна ехография

**88.76 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА КОРЕМ И РЕТРОПЕРИТОНЕУМ  
**88.79 ДРУГ ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК

ултрасонография на:
множество места
небременна матка
цяло тяло

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ПРЕДСТАВЯНЕ
**88.91 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОЗЪК И МОЗЪЧЕН СТВОЛ
**88.92 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ГРЪДЕН КОШ И МИОКАРД 

за преценка на хилусна и медиастинална лимфна аденопатия
**88.93 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРЪБНАЧЕН КАНАЛ

нива:
шийно
гръдно
поясно (лумбосакрално)
гръбнак
гръбначен мозък

**88.97 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУГИ И НЕОПРЕДЕЛЕНИ МЕСТА
ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
Изключва:
ЕКГ на плод – 75.32
**89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ 
**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ 

ПКК, биохимия и диференциална кръвна картина и/или хемостазеологичен статус и/или туморни маркери
**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ 

флоуцитометрия
**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ 

имунохистохимия
**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

имунохимия на серум, урина и ликвор 
(имуноелектрофореза и/или В2микроглобулин

РАДИОИЗОТОПНО СКЕНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 
**92.01 ТИРЕОИДНО СКЕНИРАНЕ И РАДИОИЗОТОПНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
**92.02 ЧЕРНОДРОБНО СКЕНИРАНЕ И РАДИОИЗОТОПНО ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ
**92.03 БЪБРЕЧНО СКЕНИРАНЕ И РАДИОИЗОТОПНО ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

изследване на бъбречния клирънс
**92.04 ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНО СКЕНИРАНЕ И РАДИОИЗОТОПНО ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ
**92.05 СЪРДЕЧНОСЪДОВО И ХЕМОПОЕТИЧНО СКЕНИРАНЕ И РАДИОИЗОТОПНО ФУНКЦИОНАЛНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ 
**92.09 ДРУГИ РАДИОИЗОТОПНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

(ин витро нуклеарно-медицинска диагностика)
ДРУГО РАДИОИЗОТОПНО СКЕНИРАНЕ
**92.11 ЦЕРЕБРАЛНО СКЕНИРАНЕ

хипофиза
**92.12 СКЕНИРАНЕ НА ДРУГИ ЧАСТИ НА ГЛАВА

Изключва:
око – 95.16

**92.13 ПАРАТИРЕОИДНО СКЕНИРАНЕ
**92.14 КОСТНО СКЕНИРАНЕ
**92.15 БЕЛОДРОБНО СКЕНИРАНЕ
**92.16 СКЕНИРАНЕ НА ЛИМФНАТА СИСТЕМА 
**92.18 СКЕНИРАНЕ НА ЦЯЛО ТЯЛО 
**92.19 СКАНИРАНЕ НА ДРУГИ МЕСТА

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ
*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА
*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ

трансфузия на тромбоцитна маса
*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ

трансфузия на плазма
Изключва:
инжекция (трансфузия) на:
гамавенин – 99.16
гама-глобулин – 99.14



СТР.  90  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 12

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА  ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва: 
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.14  ИНЖЕКЦИЯ НА ГАМАГЛОБУЛИН

Включва инжекция на: 
гамавенин
протектор на уротела от алкилатори

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
антиеметик

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва: 
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизонови деривати
*99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОТУМОРЕН ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

инжекция или инфузия на противотуморен химиотерапевтична комбинация или монотерапия
Изключва:
антинеопластична имунотерапия – 99.28
инжекция на радиоизотопи – 92.28
инжекция или инфузия на биологичен модулатор на отговора като антинеопластичен агент – 99.28 
*99.28 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА БИОЛОГИЧЕН МОДУЛАТОР 

противотуморна имунотерапия
антитуморна ваксина (БЦЖ)
терапия с други цитокини
моноклонални антитела
колониостимулиращи фактори на бялата и червена кръвни редици 
алфа-интерферон
таргетна терапия

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена ако са приложени и отчетени:
1. За провеждане на първи курс химиотерапия – най-малко три основни диагностични процедури и една 

терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ и при уточнена хисто-
логична характеристика на злокачествения тумор (за диагноза „злокачествено новообразувание на млечната 
жлеза“ се изисква документирано имунохистохимично изследване на рецепторния статус и HER 2); 

2. За всеки следващ курс – една основна диагностична процедура и една основна терапевтична процедура, 
посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. 

Забележка: Минимум една от следните диагностични процедури: компютър-томографско изследване, 
рентгенография, МРТ или ехография, туморни маркери и костна сцинтиграфия задължително се провежда 
на всеки два до четири курса (времето за провеждането им е по преценка на лекуващия лекар за оценка на 
ефекта от проведената до момента терапия). 

3. За провеждане на последен курс химиотерапия – три основни диагностични и една основна терапев-
тична процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. 

По време на болничния престой в медицинската документация (ИЗ/онкологично досие) ежедневно се 
нанася декурзус.

Лечебното заведение не може да отчита код 90.59 – микроскопско изследване на кръв (флоуцитометрия) 
като ВСД и като клинична процедура на един пациент в един отчетен период.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентге-
нографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задъл-
жително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикреп-
ват към ИЗ. 

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, 
съгласно медицински стандарт „Образна диагностика“. 

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
– трите имена и възрастта на пациента;
– датата на изследването;
– вида на изследването;
– получените резултати от изследването и неговото тълкуване; 
– подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното ле-

чебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, 
а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в Документ № 1.
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І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение, минимум II-ро ниво на компетентност, съгласно 

медицински стандарт по „Медицинска онкология“. Изискванията за наличие на задължителни звена, апара-
тура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Медицинска онкология“.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНК-
ЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПО-
МОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни 
звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична 
помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по медицинска онкология
или
Отделение по медицинска онкология в КОЦ, оборудвано с камина за разтваряне на цитостатици 

2. Клинична лаборатория

3. Образна диагностика 
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗ-

ПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗА-
ВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено 
чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията 
за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено /медицинска апаратура 

1. Апаратура за КАТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и 
при спешни състояния

2. Лаборатория по нуклеарно-медицинска диагностика

3. Лаборатория/отделение по клинична патология
3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
– двама лекари със специалност „Медицинска онкология“ или „Вътрешни болести“ и „Онкология“. 
Забележка: Системно лекарствено лечение по клиничната пътека се предприема след Решение на Онко-

логичния комитет по химиотерапия, в състава на който влизат химиотерапевти от отделението/клиниката, в 
което се провежда лечението. В Онкологичния комитет по химиотерапия участват лекари с призната специ-
алност по Вътрешни болести и Онкология или Медицинска онкология.

Решение се издава при започване на лечението и при необходимост от смяна на лечебната тактика. В 
решението на Комисията/Онкокомитета е посочен алгоритъм на лечение по клинична процедура – лекар-
ствен продукт, ритъм на приложение, продължителност, необходими контролни изследвания. Протоколът за 
системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания е неразделна част от решението на комисията.

Заповед за състава на Онкологичния комитет по химиотерапия – председател и членове, се издава от 
Ръководителя на лечебното заведение и се връчва на членовете срещу подпис.“

Решенията се съхраняват в медицинската документация на пациента.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
1.1. СПЕШНИ:
При настъпили усложнения, свързани с основното заболяване или провежданото лечение, а именно:
– терапия с колониостимулиращи фактори (неутропения по-голяма от ІІ степен); 
– хиперкалциемия;
– провеждане на антибиотична и друга терапия при неутропения ІІІ-ІV степен;
– тежък диаричен или горнодиспептичен синдром вследствие на проведеното лечение;
– туморлизис синдром.
1.2. ПЛАНОВИ:
– провеждане на неоадювантна химиотерапия;
– провеждане на адювантна химиотерапия;
– химиотерапия при метастазирало заболяване; 
– парентерална таргетна терапия;
– стадиране на солиден тумор: преди започване на химиотерапия; преди насочване за лъчелечение; преди 

насочване за оперативно лечение и по преценка през два до четири курса химиотерапия.
2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. 
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ 

Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, 
КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Терапевтичният подход се съобразява и с общото състояние на пациента от приложената скала, както и 
от придружаващите заболявания и усложнения на основното заболяване.

СКАЛА НА ECOG ЗА PERFORMANCE STATUS:
0 – нормална физическа активност
1 – с наличие на симптоматика, но амбулаторен; може да извършва лека работа у дома или в офис
2 – амбулаторен и в състояние да се самообслужба, но не може да работи; под 50% от времето е на легло;
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3 – ограничени възможности за самообслужване,  повече от 50% от времето е на легло;
4 – напълно инвалидизиран, изобщо не може да се обслужва сам, непрекъснато е на легло;
5 – смърт
Oken, M.M., Creech, R.H., Tormey, D.C., Horton, J., Davis, T.E., McFadden, E.T., Carbone, P.P.: Toxicity And 

Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982.
Лечение на солидните тумори при възрастните 
Лечението на солидните тумори при възрастни се провежда в зависимост от хистологичния вариант, 

клиничния стадий, възрастта, прогностичните и предиктивни  фактори и съпътстващите усложнения, както и 
коморбидността. За целта се прилагат доказани в мултицентрични рандомизирани проучвания лекарствени 
монотерапии или комбинации по локализации. С методично указание, издадено от министъра на здравеопаз-
ването се определя алгоритъм за системно лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори. Методич-
ното указание се издава в 6 месечен срок от влизане в сила на Наредбата за утвърждаване на медицински 
стандарт „Медицинска онкология“. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здра-
веопазването. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински 
одит“, регионалните центрове по здравеопазване и органите на управление на лечебните заведения.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯ-
ВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВО-
ТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
За системно лекарствено лечение болните постъпват с поставена хистологична (цитологична) диагно-

за – за първичния тумор или неговите метастази.
4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
– след приключване на курса химиотерапия, пациентът се дехоспитализира;
– липса на тежкостепенна токсичност, която да налага удължаване на хоспитализацията за лечение на 

нежеланите лекарствени реакции;
– при липса на тежък горно-диспептичен синдром или диаричен синдром;
Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на 

един месец след изписване и задължително записани в епикризата. 
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, 

който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична 
помощ. 

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюде-
ние, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само 
в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения 
алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.) 

На пациентите, провеждали адювантно (профилактично) лечение се дава алгоритъм на последващото 
проследяване от химиотерапевт в лечебното заведение, като посоченото проследяване се извършва от лека-
рите в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

Пациентите, провеждали неоадювантно лечение се насочват за последваща операция, а при недостатъчен 
ефект от химиотерапията – за продължаването й.

На пациентите с метастазирало и/или локално авансирало заболяване прогресиращи на химиотерапия 
или с неприемлива токсичност към нея, се назначава съответно симптоматично лечение.

Забележка: Повечето терапевтични протоколи при химиотерапия на солидни тумори се провеждат на 
1-ви и 8-ми ден; 1-ви до 5-ти ден; 1-ви и 15-и ден;1-ви, 8-ми и 15-и ден; 1-ви и 21-ви ден; 1-ви и 28-и ден, и 
се налага хоспитализация повече от един път месечно, но не повече от 12 хоспитализации за една година, 
като всяка хоспитализация се отчита като нова клинична пътека.

Забележка: Стойността на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални), осигуря-
ващи основното лечение по клинични пътеки по редове № 251, 252, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, 
на необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други лекар-
ствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи 
от основното заболяване и лечение, не се включват в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК.

Забележка: Отчитането на приложените лекарствени средства се извършва ежемесечно с „Отчет за ле-
чение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение или по клинични 
пътеки в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията“.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за 
медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „История на заболяването“ (ИЗ), която 

може да е обща за всички курсове на лечение и в част ІІ на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК 
№7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в „История на заболяване-
то“ и Документ № 1, който е неразделна част от ИЗ.

Отчитането на приложените лекарствени средства се извършва ежемесечно с „Отчет за лечение с лекар-
ствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение или по клинични пътеки в областта 
на онкологията, онкохематологията и неонатологията“.
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3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
– „История на заболяването“;
– част ІІІ на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК №7;
– епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ;
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента 

(родителя/настойника) и е неразделна част от „История на заболяването“.
ДОКУМЕНТ № 1, ОТЧЕТЪТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА 

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ „ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО“.
ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
Солидните злокачествени тумори са заболявания, които произлизат от тъканите на организма (с изклю-

чение на кръвотворната и лимфната тъкан), имат прогресивен ход и може да засегнат и други органи и 
системи. Досега не е установена напълно причината за появата им. 

Кои са най-честите оплаквания, предизвикани от солидните злокачествени тумори?
Първите прояви са нехарактерни: отпадналост, безапетитие, неясна температура, лека болезненост в за-

сегнатия орган, тежест в корема, редуващи се диария и запек, отслабване на тегло, болка в гърдите, задух 
или упорита кашлица, намалена работоспособност. Установяват се неясни уплътнения в различни части на 
тялото, увеличени лимфни възли – най-често шийно или в подмишничната област, като те не са болезнени 
и постепенно нарастват. При мъжете може да има учестено уриниране, особено нощем, както и болка в 
тестисите. 

Какви методи и процедури са необходими за поставяне на диагнозата „злокачествен тумор“?
Предварителните изследвания за поставяне на диагнозата се провеждат от Вашия личен лекар в съот-

ветната лаборатория, където ще Ви вземат кръв от вената. След това ще Ви бъдат направени ехографски и 
рентгенови изследвания на различни части от тялото.

При установяване на отклонения от нормата ще бъдете насочен към съответен специалист (хирург, ги-
неколог, уролог, пулмолог, оториноларинголог и пр.). Той ще назначи допълнителни специализирани изслед-
вания. Диагнозата злокачествен тумор ще бъде поставена след осъществяване на биопсия на съмнителния 
участък или ангажирани от тумора лимфни възли или тъкани. За да бъде потвърдена диагнозата, трябва 
да се направи хистологична преценка на биопсията от патолог, както и допълнителни имунохистохимични 
изследвания при необходимост.

При установяване на злокачествен тумор всички Ваши изследвания ще бъдат представени на оноколо-
гична комисия, в която има специалисти от различни области за обсъждане на най-добрия метод или ком-
бинация от различни методи за Вашето лечение. Вие ще бъдете насочен към съответния специалист (хирург, 
лъчетерапевт или химиотерапевт) за провеждане на лечението. В консултативния кабинет на съответната 
клиника/отделение специалистът оценява направените лабораторни и инструментални изследвания, подготвя 
документите за приемането в клиниката/отделението и Ви определя ден и час за постъпване (освен в слу-
чаите на спешност). 

Как се лекуват солидните злокачествени тумори?
Лечението е комплексно, като се прилагат в различна последователност оперативно, лъчево или лекар-

ствено лечение. Основни локални методи на лечение са оперативно и лъчелечение. Лекарственото лечение 
се използва в определени случаи  преди операцията, за да се намали обема на тумора и да се съхрани опе-
рирания орган. В някои случаи, когато се установи, че туморът не може да се премахне оперативно, поради 
проникването му в околните органи или при наличие на разсейки, химиотерапията най-често остава един-
ствен метод на лечение. 

Вие ще получите подробна инструкция за медикаментите, които се използват за Вашето лечение. 
Лечението се провежда с прилагане на няколко курса химиотерапия с паузи между тях, след което се 

отчита постигнатия ефект. 
Какви усложнения може да настъпят при провеждане на системно противотуморно лекарствено лечение?
Лечението се провежда само във високоспециализирани химиотерапевтични клиники и отделения, в кои-

то има квалифициран персонал, необходимите лекарства и подходящи условия за прилагането им.
Усложненията от провежданото лечение са свързани предимно с използваните противотуморни лекарства:
• стерилитет (често обратим);
• безапетитие, гадене, повръщане, диария, промяна във вкусовите усещания 
• косопад – настъпва при повечето лекарствени комбинации и е обратим – след преустановяване на ле-

чението косата израства отново;
• намаляване броя на кръвните клетки (левкопения, тромбоцитопения, анемия), които най-често се въз-

становяват в паузите между курсовете, а по-рядко налагат прилагане на растежни фактори (на бялата или 
червена кръвна редица).

• нарушаване на менструалния цикъл; 
• възпаление на вената (флебит), в която се въвеждат лекарствата. Изразява се в локално зачервяване, 

болка, повишаване на локалната и обща температура. 
• Кожен обрив, промени на ноктите, оцветяване на кожа и лигавици.
• Промяна в цвета на урината непосредствено след венозната инфузия
• Реакции на свръхчувствителност
Съществуват симптоматични средства за преодоляване на посочените нежелани лекарствени реакции. 
Моля, обърнете се към лекаря, назначаващ Вашето лечение за допълнителна информация.
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ОТЧЕТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ/ПРОЦЕДУРА ЗА 
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ В ОБЛАСТТА НА ОНКОЛОГИЯТА, ОН-

КОХЕМАТОЛОГИЯТА И НЕОНАТОЛОГИЯТА

 

отчет за лечение с лекарствени продукти по клинични лечение или по клинични пътеки в областта на онкологията, 
онкохематологията и  

ПАЦИЕНТ 
 
 
 
 ЕГН  ЛНЧ дата на раждане .. 
 ССН  гражданин на ЕС (или по двустранни спогодби)   
......................................................................................................................................  

име, презиме и фамилия по лична карта 
Aдрес: гр. (с.)...............................................................................................................  

ул............................................................................................................ No. ...............  
ж.к................................................... бл.................вх. .........  ет. ............  ап. ...............  

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ 
 

 
 
 
 

...........................................................................................
име на лечебното заведение 

 

ПО КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА ......................................................................................................................................

ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА  ...............................................................................................................................  
ИЗ номер:    приет на:     изписан на:    

Диагноза: ..........................................................................................МКБ . .
....................................................................................................МКБ . . 

ПРИЛОЖЕНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ 

 Дата на прилагане на Код НЗОК Търговско наименование на лекарствен продукт Приложено Стойност на 
лек. продукт кол-во (брой амп/флак/табл.) приложеното к-во 

   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .
   ....................................................................... .

ОБЩА СТОЙНОСТ .
Пациентът (родителят/настойникът) се подписва след последната процедура за месеца или при  приключване на процедурите в съответното ЛЗ. 
Пациент (родител/настойник).........................................................................................  

(подпис) 
Директор на  
лечебното заведение:..........................................

подпис и печат на лечебното заведение 

Началник на клиника/ 
отделение:   ..............................................................  

фамилия, подпис 

Лекуващ лекар: ............................................................  
фамилия, подпис 

          
ЕГН (ЛНЧ) на пациента 

  
РЗОК No. 

  
здравен район 

                    

Идентификационен номер 

 
Пол м/ж 

  
код на държава 

          
регистрационен номер на лечебното заведение 

  
здравен район 
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Указаниe за попълване на „Отчет за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедура 
за интензивно лечение или по клинични пътеки в областта на онкологията, онкохематологията и неонато-
логията“

Отчетът за лечение с лекарствени продукти е предназначен за попълване от лекар –специалист, работещ  
в ЛЗ за болнична помощ, КОЦ и диализен център. Той се прилага към  бл. МЗ-НЗОК № 7 или 8, в случаите, 
когато се прилагат лекарствените продукти, подлежащи на отчитане с този документ.

Документът се попълва ясно и четливо, със син или черен химикал в два екземпляра. Първият се отчи-
та в РЗОК, а вторият се съхранява в лечебното заведение към медицинската документация на съответния 
пациент.

Отчетите за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури №№ 01, 02, 03 и 08 се предават в 
РЗОК само на електронен носител, във формат, утвърден от НЗОК.

Отчетите за лечение с лекарствени продукти по клинични пътеки с №№ 277 и 278 се предават в РЗОК на 
електронен носител – те са неразделна част от бл. МЗ-НЗОК № 7.

Отчетите за лечение с лекарствени продукти по клинична процедура № 05 се предават в РЗОК на хартиен 
и електронен носител – те се прилагат към бл. МЗ-НЗОК № 8.

Отчетите за лечение с лекарствени продукти по клинични пътеки в онкологията и онкохематологията 
(№ 251, 252, 254 и 298) се предават в РЗОК на хартиен и електронен носител – те се прилагат към бл. МЗ-
НЗОК № 7.

Блок „Пациент“
Вписват се:
регистрационните данни на здравноосигуреното лице;
 № РЗОК и No. здравен район по местоживеене – съгласно кодовете на здравните райони по области 

(на гърба на направлението); 
 ЕГН(ЛНЧ) – за български граждани се попълва ЕГН. За чуждестранни граждани, дългосрочно пре-

биваващи в Република България, се попълва личен номер на чужденец (ЛНЧ). За новородени, които нямат 
ЕГН, се попълват  първите 6 квадратчета (първото и второто квадратче съдържат последните две цифри от 
годината на раждане, третото и четвъртото – месеца плюс 40, петото и шестото – деня на раждане);

 пол – попълва се мъж – „М“ или жена – „Ж“; 
 идентификационен номер на чужд гражданин (полето се попълва с дясно подравняване):
а) идентификационен номер на лица, осигурени в друга държава, членка на ЕС, Швейцария или в дру-

га държава, страна по Споразумението за ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които се прилага 
законодателството на Република България, съгласно правилата за координация на системите за социална 
сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от ПЗР на ЗЗО; лица, за които се прилага законодателството на Република 
България по силата на двустранни спогодби за социално осигуряване, съобразно материалния и персоналния 
им обхват;

б) идентификационен номер на осигурени в Република България лица, издаден от НАП (ССН);
 име, презиме, фамилия;
 адрес – попълва се настоящият адрес на пациента;
 код на държава – попълват се уникални двузначни кодове на държави – Таблица „ISO-кодове на 

държавите от ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария и други европейски държави“ към Приложение № 5 на 
НРД.

Задължителен за попълване само за лицата по т. а)!
 дата на раждане – попълва се деня, месеца и годината на раждането;
Блок „Лечебно заведение“
– Здравен район;
– Регистрационен номер на лечебното заведение;
– име на лечебното заведение.
Блок „По клинична процедура“ 
 номер и  наименование на клинична/интензивна процедура по Приложение № 19 от НРД, съгласно 

„Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК“, 
обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.;

№ на про-
цедура

Наименование на клинична процедура/ процедура за интензивно лечение

01 Хрониохемодиализа

02 Перитонеална диализа с апарат

03 Перитонеална диализа без апарат

05 Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания

08 Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане със или без прилагане на сърфактант

Блок „По клинична пътека“ – ИЗ №, дата на приемане и изписване на пациента.
– номер и наименование на клиничната пътека по Приложение № 16 от НРД, съгласно Наредба 

№ 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК“, обн. ДВ 
бр. 97/9.12.2011 г.;
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№ на КП Наименование на на клинична пътека
251 Левкемии
252 Лимфоми
254 Диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възраст
277 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, неза-

висимо от теглото
278 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, неза-

висимо от теглото
298 Системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години с минимален болничен 

престой 3 дни
Блок „Диагноза“
 наименование и код на диагнозата по МКБ10 

– за КПр №№ 01 – на първия ред се поставя кодът на хемодиализата по МКБ10 (Z 49.1), а на втория – ко-
дът на основното заболяване – основен и допълнителен код, когато се изисква съобразно правилата за ко-
диране. Вписването на основния код започва от първото квадратче и до него се поставя допълнителния код, 
когато се изисква съобразно правилата за кодиране, обозначен с * в МКБ 10;

–   за КПр №№ 02 и 03 – на първия ред се поставя кодът на перитонеалната диализа по МКБ10 (Z 49.2), 
а на втория – кодът на основното заболяване – основен и допълнителен код, когато се изисква съобразно 
правилата за кодиране. Вписването на основния код започва от първото квадратче и до него се поставя до-
пълнителния код, когато се изисква съобразно правилата за кодиране, обозначен с * в МКБ 10;

–  за КПр № 05 – на първия ред се поставя кодът на химиотерапията по МКБ10 (Z 51.1), а на вто-
рия – кодът на основното заболяване – основен и допълнителен код, когато се изисква съобразно правилата 
за кодиране. Вписването на основния код започва от първото квадратче и до него се поставя допълнителния 
код, когато се изисква съобразно правилата за кодиране, обозначен с * в МКБ 10;

 за КПр № 08 – поставя се кодът на основната диагноза на детето, наложила интензивно лечение – ос-
новен и допълнителен код, когато се изисква съобразно правилата за кодиране. Вписването на основния код 
започва от първото квадратче и до него се поставя допълнителния код, когато се изисква съобразно прави-
лата за кодиране, обозначен с „*“ в МКБ 10.

Блок „Приложени лекарствени продукти“
• дата на прилагане на лекарствения продукт;
• код НЗОК на лекарствения продукт;
• търговско наименование на лекарствения продукт;
• приложено количество на лекарствения продукт – брой ампули/флакони/таблети;
• стойност на приложеното количество на лекарствения продукт – съответства на фактурата, с която е 

закупен лекарствения продукт от лечебното заведение.
При процедури с № 01, 02, 03 и 08 не се вписва дата на прилагане, а се вписва общото количество от 

съответния медикамент, приложен за общия брой извършени процедури, отразени в бл. МЗ-НЗОК № 8.
Стойността на лекарствените продукти – противотуморни лекарствени продукти, еритро- и гранулоцитни 

колонистимулиращи фактори и бифосфонати, приложени по клинична процедура № 05 „Системно лекар-
ствено лечение при злокачествени заболявания“, се заплаща отделно от стойността на процедурата, съгласно 
Приложение № 10 на Наредба 40 от 2004г.

Блок „Валидиране на документа“
 директорът на лечебното заведение за болнична помощ задължително се подписва и поставя печата 

на лечебното заведение;
 завеждащият клиника/отделение и лекарят специалист, извършващ процедурите, посочен в РЗОК, 

задължително се подписват на документа, с което удостоверяват , че посочените в направлението процедури 
са изпълнени.

Пациентът (родителят/настойникът) се подписва след последната процедура за месеца или при при-
ключване на процедурите в съответното лечебно заведение, когато периодът е различен от един календарен 
месец – важи само при представяне на документа на хартиен носител.

Приложение № 1
Кодове на здравните райони по области

01. Област Благоевград: 01 Банско, 02 Белица, 03 Благоевград, 04 Гоце Делчев, 05 Гърмен, 06 Кресна, 07 
Петрич, 08 Разлог, 09 Сандански, 10 Сатовча, 11 Симитли, 12 Струмяни, 13 Хаджидимово, 14 Якоруда.

02. Област Бургас: 01 Айтос, 02 Бургас, 03 Камено, 04 Карнобат, 05 Малко Търново, 06 Несебър, 07 По-
морие, 08 Приморско, 09 Руен, 10 Созопол, 11 Средец, 12 Сунгурларе, 13 Царево.

03. Област Варна: 01 Аврен, 02 Аксаково, 03 Белослав, 04 Бяла, 05 Варна, 06 Ветрино, 07 Вълчи дол, 08 
Девня, 09 Долни чифлик, 10 Дългопол, 11 Провадия, 12 Суворово.

04. Област Велико Търново: 01 Велико Търново, 02 Горна Оряховица, 03 Елена, 04 Златарица, 05 Ляско-
вец, 06 Павликени, 07 Полски Тръмбеш, 08 Свищов, 09 Стражица, 10 Сухиндол.

05. Област Видин: 01 Белоградчик, 02 Бойница, 03 Брегово, 04 Видин, 05 Грамада, 06 Димово, 07 Кула, 
08 Макреш, 09 Ново село, 10 Ружинци, 11 Чупрене.

06. Област Враца: 01 Борован, 02 Бяла Слатина, 03 Враца, 05 Козлодуй, 06 Криводол, 07 Мездра, 08 Ми-
зия, 09 Оряхово, 10 Роман, 11 Хайредин.

07. Област Габрово: 01 Габрово, 02 Дряново, 03 Севлиево, 04 Трявна.
08. Област Добрич: 01 Балчик, 02 Генерал Тошево, 03 Добрич, 04 Добрич -селска, 05 Каварна, 06 Крушари, 

07 Тeрвел, 08 Шабла.
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09. Област Кърджали: 01 Ардино, 02 Джебел, 03 Кирково, 04 Крумовград, 05 Кърджали, 06 Момчилград, 
07 Черноочене.

10. Област Кюстендил: 01 Бобовдол, 02 Бобошево, 03 Дупница, 04 Кочериново, 05 Кюстендил, 06 Невес-
тино, 07 Рила, 08 Сапарева баня, 09 Трекляно.

11. Област Ловеч: 01 Априлци, 02 Летница, 03 Ловеч, 04 Луковит, 05 Тетевен, 06 Троян, 07 Угърчин, 08 
Ябланица.

12. Област Монтана: 01 Берковица, 02 Бойчиновци, 03 Брусарци, 04 Вълчедръм, 05 Вършец, 06 Георги 
Дамяново, 07 Лом, 08 Медковец, 09 Монтана, 10 Чипровци, 11 Якимово.

13. Област Пазарджик: 01 Батак, 02 Белово, 03 Брацигово, 04 Велинград, 05 Лесичово, 06 Пазарджик, 07 
Панагюрище, 08 Пещера, 09 Ракитово, 10 Септември, 11 Стрелча.

14. Област Перник: 01 Брезник, 02 Земен, 03 Ковачевци, 04 Перник, 05 Радомир, 06 Трън.
15. Област Плевен: 01 Белене, 02 Гулянци, 03 Долна Митрополия, 04 Долни Дъбник, 05 Искър, 06 Левски, 

07 Никопол, 08 Плевен, 09 Пордим, 10 Червен бряг, 11 Кнежа.
16. Област Пловдив: 01 Асеновград, 02 Брезово, 03 Калояново, 04 Карлово, 05 Кричим, 06 Лъки, 07 

Марица, 08 Перущица 09 Пловдив, 10 Първомай, 11 Раковски, 12 Родопи, 13 Садово, 14 Стамболийски 15 
Съединение, 16 Хисаря, 17 Куклен, 18 Сопот

17. Област Разград: 01 Завет, 02 Исперих, 03 Кубрат, 04 Лозница, 05 Разград, 06 Самуил, 07 Цар Калоян.
18. Област Русе: 01 Борово, 02 Бяла, 03 Вятово, 04 Две могили, 05 Иваново, 06 Русе, 07 Сливо поле, 08 

Ценово.
19. Област Силистра: 01 Алфатар, 02 Главница, 03 Дулово, 04 Кайнарджа, 05 Силистра, 06 Ситово, 07 

Тутракан.
20. Област Сливен: 01 Котел, 02 Нова Загора, 03 Сливен, 04 Твърдица.
21. Област Смолян: 01 Баните, 02 Борино, 03 Девин, 04 Доспат, 05 Златоград, 06 Мадан, 07 Неделино, 08 

Рудозем, 09 Смолян, 10 Чепеларе.
22. Област София: 01 София
23. Софийска област: 01 Антон, 02 Божурище, 03 Ботевград, 04 Годеч, 05 Горна Малина, 06 Долна баня, 

07 Драгоман, 08 Елин Пелин, 09 Етрополе, 10 Златица, 11 Ихтиман, 12 Копривщица, 13 Костенец, 14 Кос-
тинброд, 15 Мирково, 16 Пирдоп, 17 Правец, 18 Самоков, 19 Своге, 20 Сливница, 21 Чавдар, 22 Челопеч.

24. Област Стара Загора: 01 Братя Даскалови, 02 Гурково, 03 Гълъбово, 04 Казанлък, 05 Мъглиж, 06 Ни-
колаево, 07 Опан, 08 Павел баня, 09 Раднево, 10 Стара Загора, 11 Чирпан.

25. Област Търговище: 01 Антоново, 02 Омуртаг, 03 Опака, 04 Попово, 05 Търговище.
26. Област Хасково: 01 Димитровград, 02 Ивайловград, 03 Любимец, 04 Маджарово, 05 Минерални бани, 

06 Свиленград, 07 Симеоновград, 08 Стамболово, 09 Тополовград, 10 Харманли, 11 Хасково.
27. Област Шумен: 01 Велики Преслав, 02 Венец, 03 Върбица, 04 Каолиново, 05 Каспичан, 06 Никола 

Козлево, 07 Нови пазар, 08 Смядово, 09 Хитрино, 10 Шумен.
28. Област Ямбол: 01 Болярово, 02 Елхово, 03 Стралджа, 04 Тунджа, 05 Ямбол
РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 298 „СИСТЕМНО ЛЕКАРСТВЕНО 

ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ С МИНИМАЛЕН БОЛНИЧЕН ПРЕС-
ТОЙ – 2 ДНИ“

ДОКУМЕНТ № 1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ № 1 в деня на из-

вършване. 
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/

НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на 

болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на 
средствата, платени за клиничната пътека.

І. ІІ.

Ден за провеждане на про-
цедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване

Дата

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧ-
НИ ПРОЦЕДУРИ

     

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ 
ПРОЦЕДУРИ

     

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ 
СПЕЦИАЛИСТИ

ДАТА НА ИЗПИСВА-
НЕ НА ПАЦИЕНТА 

ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ 
КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ 
ЛЕКАР



СТР.  98  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 12

КП № 305 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГРИЖИ ПРИ 
ПЕРСИСТИРАЩО/ХРОНИЧНО/ ВЕГЕТАТИВНО СЪСТОЯНИЕ

Минимален болничен престой – 7 дни
КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Помощ, включваща използване на рехабилитационни процедури
Не включва: консултации (Z70 – Z71)

Z50.8 Лечение, включващо други видове рехабилитационни процедури

R40.2 Кома с неустановен произход 
(кома по Глазгоу кома скала – GCS)

Последици от травми на главата
Т90.5 Последици от вътречерепна травма

 Последици от травми, класифицирани в рубриката   S06.7  Вътречерепна травма –вегетативно състояние 
с продължително коматозно състояние

Забележка: Код Z50.8 се използва задължително като водеща диагноза, за да покаже, че пациентът е приет за 
извършване на рехабилитационни процедури за състояние, обикновено лекувано преди това. Като допълнителни диагнози 
следва да бъдат посочени съответното остатъчно състояние последвано от причината.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

**93.04 МАНУАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МУСКУЛНА ФУНКЦИЯ

**93.05 ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЕМ ДВИЖЕНИЯ (ЪГЛОМЕТРИЯ-ПАСИВНО)

**93.07 ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕЛЕСНИ СЕГМЕНТИ (АНТРОПОМЕТРИЯ)
измерване на обиколка

**93.09 ДРУГА ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ПРОЦЕДУРА
ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

Изключва:
ангиокардиография – 88.50-88.58
ангиография – 88.40-88.68
**87.49 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

рентгеново изследване на:
 бронхи, БДУ
 бял дроб, БДУ
 диафрагма, БДУ
 медиастинум, БДУ
 сърце, БДУ
 трахея, БДУ

**89.29  ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
**89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

ЕКГ БДУ
ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

**89.61 МОНИТОРИРАНЕ НА СИСТЕМНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ 
Включва:

хематологични – СУЕ, еритроцити, хемогробин, хематокрит, левкоцити;
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ФИЗИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ УПРАЖНЕНИЯ

*93.11 ПАСИВНИ УПРАЖНЕНИЯ 
Изключва:
пасивни упражнения в басейн – 93.31

*93.16 Мобилизиране на друга става

*93.17 ДРУГО ПАСИВНО СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНО УПРАЖНЕНИЕ

*93.19 УПРАЖНЕНИЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ 
механотерапия 

*93.21 МАНУАЛНА И МЕХАНИЧНА ТРАКЦИЯ
Изключва:
скелетна тракция – 93.43-93.44
кожна тракция – 93.45-93.46
гръбначна тракция – 93.41-93.42

*93.25 ФОРСИРАНО ИЗПРАВЯНЕ НА КРАЙНИК

*93.27  СТРЕЧИНГ НА МУСКУЛ ИЛИ СУХОЖИЛИЕ
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*93.28 СТРЕЧИНГ НА ФАСЦИЯ

*93.29 ДРУГА ФОРСИРАНА КОРЕКЦИЯ НА ДЕФОРМАЦИИ

*93.35 ДРУГА ТОПЛИННА ТЕРАПИЯ
инфрачервена радиация
парафинови апликации
компреси с луга 

*93.39 ДРУГА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ
електростимулация 
терапия с нискочестотни токове 
терапия със средночестотни токове 
магнитотерапия 

*93.89 РЕХАБИЛИТАЦИЯ, НЕКВАЛИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ 
Позиционно лечение – рехабилитационни процедури, включващи  поставяне на определена част или цялото тяло в 
определена позиция, която се поддържа с допълнителни средства и облекчава мускулния дисбаланс.

*93.94 РЕСПИРАТОРНА МЕДИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНА ЧРЕЗ АЕРОЗОЛНО УСТРОЙСТВО

*99. 27 ЙОНОФОРЕЗА ВКЛ. КРИОЕЛЕКТРОФОРЕЗА
*99.82 ЛЕЧЕНИЕ С УЛТРАВИОЛЕТОВА СВЕТЛИНА

Актинотерапия
*99.83 ДРУГА ФОТОТЕРАПИЯ 

лазертерапия
видими лъчи

ДРУГА ИМОБИЛИЗАЦИЯ, КОМПРЕСИЯ И ГРИЖА ЗА РАНА
Изключва:
измиване на рана – 96.58-96.59

*93.59 ДРУГИ ИМОБИЛИЗАЦИЯ, КОМПРЕСИЯ И ГРИЖА ЗА РАНА
еластични чорапи
устройство за интермитиращо налягане

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:

подкожна инжекция с местно или общо действие
интрамускулна инжекция с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.17 ИНЖЕКЦИЯ НА ИНСУЛИН
*99.18 ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИКОАГУЛАНТИ
Изключва:
инфузия на drotrecogin alfa (активиран) – 00.11
*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизон
*99.26 ИНЖЕКЦИЯ НА АТАРАКТИЦИ (ТРАНКВИЛАНТИ)
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени една основна диаг-

ностична процедура (двукратно – при приемане и при изписване) и  три основни физиотерапевтични проце-
дури дневно, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентге-
нографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задъл-
жително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикреп-
ват към ИЗ. 

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, 
съгласно медицински стандарт „Образна диагностика“. 

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
– трите имена и възрастта на пациента;
– датата на изследването;
– вида на изследването;
– получените резултати от изследването и неговото тълкуване; 
– подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното ле-

чебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, 
а самите снимки от него се предоставят на пациента/придружител, срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в Документ № 1.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение II-ро ниво на компетентност, съгласно меди-

цински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“. Изискванията за наличие на задължителни 
звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна 
медицина“.
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1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНК-
ЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПО-
МОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни 
звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична 
помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по физикална и рехабилитационна медицина 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗ-
ПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗА-
ВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено 
чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията 
за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клинична лаборатория

2. Образна диагностика – рентгенов апарат за графия
3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
Основен екип
• лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина
Допълнителен екип – допуска се да се разкрие поотделно на функционален или на договорен принцип от 

ръководителя на лечебното заведение:
• лекар със специалност по неврология;
• лекар със специалност по вътрешни болести
• социален работник (препоръчителен)
• мед.специалист по диетично хранене (препоръчителен)
Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
Основен екип
• лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина
Допълнителен екип – допуска се да се разкрие поотделно на функционален или на договорен принцип от 

ръководителя на лечебното заведение:
• лекар със специалност по неврология ;
• лекар със специалност по детски болести;
• социален работник (препоръчителен)
• мед.специалист по диетично хранене (препоръчителен)
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Договор с МБАЛ за осигуряване хоспитализация на пациентите при възникване на усложнения в хода на 

физиотерапевтичното лечение. Договорът следва да се поддържа актуален.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
– Пациенти с доказано персистиращо /хронично/ вегетативно състояние  – епикриза от МБАЛ, вкл. 

оценка от невролог по скалата на Глазгоу-Лиеж.
– Пациентите са преминали периода на активно лечение и долекуване в лечебни заведения – изпълните-

ли на болнична помощ.
– Приложени са всички възможни методи на лечение, като 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. Изследванията и манипулациите се извършват само в лежащо положение.

– Изготвено е писмено експертно мнение от лекуващия екип в болницата за активно лечение, че паци-
ентът е с персистиращо /хронично/ вегетативно състояние, при изчерпани вече възможности за активно 
лечение.

– Окончателната диагноза е уточнена.
– Пациентът е с данни за стабилни хемодинамика и дихателна функция (адекватно спонтанно дишане); 

с компенсирана сърдечна, бъбречна и чернодробна функция, или до  І-ви стадии на сърдечна, бъбречна и 
чернодробна недостатъчност, без данни за или с компенсиран анемичен синдром; без нарушения в кръво-
съсирването; 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. Пациентът постъп-
ва с параклинични изследвания, включващи ПКК, биохимични изследвания (йонограма, билирубин, урея, 
креатинин, общ белтък, чернодробни показатели) – направени до 7 дни преди хоспитализацията.
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– Пациентът се хоспитализира в ЛЗ за физикална терапия и специализирани здравни грижи само при 
наличието на медицинска документация, в която е наличен запис на състоянието му; копия от медицинските 
документи от престоя във всички лечебни заведения по повод на настоящото състояние; писмено експертно 
мнение от лекарски екип (минимум от двама лекари) за необходимостта от физикална терапия и специали-
зирани здравни грижи и препоръки за вида и обема на здравните грижи, които ще се полагат.

– За пациента се попълва Направление за хоспитализация (бл. образец МЗ-НЗОК №7).
– За пациента се води лист „История на заболяването“.
Забележка: НЗОК заплаща за лечението на едно ЗЗОЛ по тази клиничната пътека до три хоспитализации 

годишно /общо до 21 дни годишно/.
Тази клинична пътека дефинира здравноосигурително покритие за 1 годишен период, в който се предвиж-

дат три хоспитализации с обща продължителност до 21 дни. 
2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. 
При приемане на пациента в ЛЗ специалистът по физикална и рехабилитационна медицина прави кли-

ничен преглед с обща оценка на рехабилитационния потенциал и съставя индивидуална рехабилитационна 
програма, включваща кинезитерапия и други процедури от областта на физикалната и рехабилитационна 
медицина съобразно състоянието на пациента. 

При необходимост, по преценка на лекуващия лекар и съмнение за усложнения се извършват паракли-
нични и образни изследвания и съответни консултации.

Правила за поведение при декубитус
А. Определяне на риска от развитие на декубитус  и мерки  за профилактика:
• антидекубитален дюшек и/или превръзки;
• честа промяна позицията на тялото;
• добра хигиена на кожата;
• използване на овлажняващи кремове;
• при малнутриция и дехидратация- хидратиране и добавяне на VitC и Zinc.
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯ-

ВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВО-

ТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
2. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Поставя се съобразно представените при приемането медицински документи, в т.ч. епикриза, първичния 

и текущите прегледи, извършени от лекаря специалист по физикална и рехабилитационна медицина, както и 
евенуално назначените допълнителни изследвания и проведените консултации. 

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ
При изписване от болничното лечебно заведение на пациента се дава епикриза, включваща функционал-

ния статус, обем на извършените процедури с резултати от проведеното лечение и препоръки.
Медицински критерии за дехоспитализация:
Изпълнение на диагностичната и плануваните в лечебната програма  терапевтични процедури. 
5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за 

медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „История на заболяването“ (ИЗ) и в част ІІ 

на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в „История на заболяване-

то“ и Документ № 1, който е неразделна част от ИЗ.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
– „История на заболяването“;
– част ІІІ на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК №7;
– епикриза – получава се срещу подпис на родителя/настойника, отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента 

(родителя/настойника) и е неразделна част от „История на заболяването“.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ 

„ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО“.
ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ
Мозъкът представлява сложна и високоорганизирана материя, която осъществява контрол над функциите 

на целия организъм. Съзнанието е висша дейност на мозъчната кора и неговата качествена изява, зависи от 
състоянието на кръвоснабдяване и кислородна доставка към мозъчната кора.

Будна кома  (Хронично вегетативно състояние) е състояние, което се характеризира с потискане на всич-
ки съзнателни функции. Отворените очи създават впечатление, че съзнанието е запазено. Може да има и 
опит за проследяване с очи, за издаване на звукове. Пациентът е без емоционални реакции и не изпълнява 
команди. Мускулният тонус е повишен. Могат да се наблюдават примитивни защитни движения и мимики. 
Резултат е на прекарана мозъчна аноксия (липса на снабдяване с кислород на мозъчната кора) с последва-
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щи тежки структурни увреждания на кората на главния мозък. Болните могат да живеят дълго време при 
адекватни грижи, но без да възстановят висшите си психични функции и без да имат смислени поведенчески 
реакции, които да доказват, че са в съзнание. Словесният контакт с тях е невъзможен. Диагноза хронично 
вегетативно състояние се поставя, когато са преминали 6 месеца (при тежка черепно-мозъчна травма – 3 
месеца) от началото на заболяването.

Физикалното лечение и рехабилитация е само част от общите специализирани грижи, от които се нуж-
даят пациентите в хронично вегетативно състояние

При пациентите в кома след проведеното активно лечение и извършени изследвания в отделение за 
интензивно лечение идва момент, когато активното терапевтично поведение при някои пациенти завършва 
и всички мерки за възстановяване на индивида се свеждат до общи грижи: сондово хранене, активни аспи-
рации, тоалет на дихателните пътища, промени на положението в леглото (позиционна терапия, дренажни 
дихателни позиции, трениране на ортостатичните реакции и др.). Прилагат се пасивна кинезитерапия за 
пасивно поддържане по възможност на обема на движение в ставите и оформянето на тежки ставни кон-
трактури, както и преформирани физикални фактори за повлияване на трофичните нарушения и декубитални 
рани, които не се нуждаят от хирургична обработка.

По време на кома артериалното налягане трябва да се поддържа в нормални граници за възрастта. По-
ради безсъзнателното състояние пациентът е с уретрален катетър, който се поставя в пикочния мехур, за да 
се елиминира събраната урина.

Име ......................................Презиме .................................Фамилия....................................

Роднинска връзка ................................................................................................................

Дата...................................................................................................Подпис........................

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 305 „ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ, РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГРИЖИ ПРИ ПЕРСИСТИРАЩО/ХРОНИЧНО/ ВЕГЕТАТИВНО 
СЪСТОЯНИЕ“

ДОКУМЕНТ № 1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ № 1 в деня на из-

вършване. 
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/

НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на 

болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на 
средствата, платени за клиничната пътека.

І. ІІ.

Ден за провеждане на про-
цедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване

Дата

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧ-
НИ ПРОЦЕДУРИ

     

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ 
ПРОЦЕДУРИ

     

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ 
СПЕЦИАЛИСТИ

ДАТА НА ИЗПИСВА-
НЕ НА ПАЦИЕНТА 

ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ 
КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВА-
ЩИЯ ЛЕКАР
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КП № 306 ЛЕЧЕНИЕ НА ДОКАЗАНИ ПЪРВИЧНИ ИМУНОДЕФИЦИТИ
Минимален болничен престой – 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела

D80.0 Наследствена хипогамаглобулинемия
 Автозомно рецесивна агамаглобулинемия (швейцарски тип)
                Свързана с Х-хромозомата агамаглобулинемия [Брутон] ( с дефицит в растежния хормон)

D80.1      Нефамилна хипогамаглобулимемия
                Агамаглобулинемия с В лимфоцити, носещи имуноглобулини
                Обикновена променлива агамаглобулинемия [ CVAgamma]
                 Хипогамаглобулинемия БДУ

D80.2     Селективен дефицит на имуноглобулин А (IgA)
D80.3     Селективен дефицит на подкласовете на имуноглобулин G (IgG)
D80.4     Селективен дефицит на имуноглобулин M (IgM)
D80.5     Имунодефицит с повишен имуноглобулин М (IgМ)
D80.6 Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия

               Дефицит на антитела с хиперимуноглобулинемия
D80.7    Преходна хипогамаглобулинемия при деца
D80.8    Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела

              Дефицит на капа-леки вериги          
D80.9    Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен
Комбинирани имунодефицитни състояния

Не включва: автозомна рецесивна агамаглобулинемия (швейцарски тип)
D81.0      Тежък комбиниран имунен дефицит с ретикулна дисгенеза
D81.1      Тежък комбиниран имунен дефицит с ниско съдържание на Т и В клетки
D81.2      Тежък комбиниран имунен дефицит с ниско или нормално съдържание

              на В клетки

D81.3 Дефицит на аденозиндезаминаза [ADA]

D81.4 Синдром на Nezelof

D81.5 Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза [PNP]

D81.6 Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I

D81.7 Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II

D81.8 Други комбинирани имунодефицити
               Дефицит на биотин-зависисма карбоксилаза

D81.9 Комбиниран имунодефицит, неуточнен
Имунодефицит свързан с други значителни дефекти

Не включва: атаксия-телеангиектазия [Louis-Bar] (G11.3)

D82.0 Синдром на Wiskott-Aldrich
                Имунодефицит с тромбоцитопения и екзема

D82.1     Синдром на Di George
                Синдром на дивертикул на фаринкса
                Тимус:

• алимфоплазия
• аплазия или хипоплазия с имунен дефицит

D82.2 Имунодефицит с къси крайници

D82.3 Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr
                Свързана с Х-хромозомата лимфопролиферативна болест

D82.4 Синдром на хиперимуноглобулин Е (IgE)

D82.8 Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти

D82.9 Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен
Обикновен променлив имунодефицит

D83.0 Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на В-клетките

D83.1 Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните Т- клетки

D83.2 Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към В- или Т-клетки

D83.8 Други обикновени променливи имунодефицитни състояния

D83.9 Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен
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Други имунодефицити

D84.0 Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] лимфоцитите

D84.1 Дефекти в системата на комплемента
                Дефицит на С1 естеразен инхибитор [С1-INH]

D84.8 Други уточнени имунодефицити 

D84.9 Имунодефицит, неуточнен
Други нарушения с включване на имунния механизъм, некласифицирани другаде

    Не включва: хиперглобулинемия БДУ (R77.1)
                      моноклонална гамопатия (D47.2)
                      отмиране и отхвърляне на трансплантата (D47.2)

D89.0 Поликлонална хипергамаглобулинемия
                Доброкачествена хипергамаглобулинемична пурпура
                Поликлонална гамапатия БДУ

D89.2 Хипергамаглобулинемия, неуточнена

D89.8 Други уточнени нарушения, включващи имунния механизъм, некласифицирани другаде

D89.9 Нарушение, включващо имунния механизъм, неуточнено
                Имунна болест БДУ

Системни атрофии, засягащи предимно централната нервна система
    G11.3        Наследствена атаксия

Други вродени аномалии, некласифицирани другаде

Q89.0 Вродени аномалии на слезката
                Аспления (вродена)
                Вродена спленомегалия
                Не включва: изомерия на предсърдното ухо (с аспления или полиспления) (Q20.60)
    D71     Функционални нарушения на полиморфно- ядрените неутрофили
                Дефект на рецепторния комплекс на клетъчната мембрана
                Хронична ( в детска възраст) грануломатозна болест
                Вродена дисфагоцитоза
                Прогресивна септична грануломатоза
    E70.3    Албинизъм
                 Синдром на Chediak (-Stenbrinck-) Higashi

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

**87.44 РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

** 88.01 КАТ НА КОРЕМ
КАТ скениране на корем
**88.38 ДРУГА КАТ 
ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ) 
**88.74 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ 
Хематологични изследвания:
Пълна кръвна картина /СУЕ, хемоглобин, хематокрит, тромбоцити, левкоцити, ДКК,  
при нужда хемостазни показатели /РТ,аРТТ, INR, фибриноген/  
и/или
Биохимични изследвания – кр. захар, креатинин, урея,  пикочна киселина, ASAT, ALAT,АФ,ГГТ,общ и директен 
билирубин, йонограма, общ белтък и други ( по преценка).
**90.98  ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

**Подгрупа 1: изследване на хуморален имунитет  Ig G и/или A, и/или М, и/или E, и/ или Ig субкласове и/или 
криоглобулини
**Подгрупа 2: изследване на комплемент – С3 и/или С4, и/или С1 инхибитор (функционален и/или антигенен), и/
или C1q и/или CH50. 
**Подгрупа 3: изследване на клетъчен имунитет – определяне на лимфоцитните популации: CD3+, CD3+8+, CD3+4+, 
CD19+, CD3-16+56+  и/или други специфични клетъчно – повърхностни лимфоцитни маркери, необходими за 
диагнозата.
**Подгрупа 4: изследване на фагоцитната активност и/или на респираторния взрив на неутрофилите и моноцитите. 

**90.33 МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ХЕМОКУЛТУРА, И/ИЛИ КОПРОКУЛТУРА, И/ИЛИ НОСЕН И 
ГЪРЛЕН СЕКРЕТ, И/ИЛИ ХРАЧКА И/ИЛИ ПОСЯВКА НА БРОНХОАЛВЕОЛАРЕН ЛАВАЖ

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
* 99.14 ИНФУЗИЯ/ИНЖЕКЦИЯ  НА НОРМАЛЕН ЧОВЕШКИ ИМУНОГЛОБУЛИН

*99.21  ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ
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* 99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

*99.29  ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО

*99.28 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА БИОЛОГИЧЕН МОДУЛАТОР НА ОТГОВОРА 

   концентриран С1 естеразен инхибитор

   антагонист  на брадикикинов рецептор

   интерферон-гама

   колони-стимулиращ фактор

   други биологични модулатори на отговора
ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА

*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ         

*99.99 ПЕРОРАЛНИ ИМУНОМОДУЛАТОРИ И/ИЛИ АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагнос-

тични процедури, от които едната задължително е една подгрупа на **99.98, а другите две са от останалите 
посочени основни диагностични процедури, както и две основни терапевтични процедури, посочени в блок 
Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. 

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентге-
нографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задъл-
жително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикреп-
ват към ИЗ. 

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, 
съгласно медицински стандарт „Образна диагностика“. 

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
– трите имена и възрастта на пациента;
– датата на изследването;
– вида на изследването;
– получените резултати от изследването и неговото тълкуване; 
– подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното ле-

чебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, 
а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в Документ № 1.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНК-

ЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПО-
МОЩ 

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение ІІІ ниво на компетентност, съгласно медицински 
стандарт по „Клинична имунология“ и/ или ІІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт по 
„Детски болести“. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответ-
ствие с медицински стандарт „Клинична имунология“ и „Детски болести“.

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни 
звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на 
територията му

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника / отделение III ниво на компетентност по клинична имунология  за над 18 г.
или 
Клиника / отделение по детски болести ІІІ ниво на компетентност 

2. Лаборатория/клиника/отделение по клинична имунология ІІІ ниво – само за възраст под 18г.

2.ОАРИЛ/КАРИЛ

3.Клинична лаборатория 

4.Образна диагностика 

5.Микробиологична  лаборатория 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗ-
ПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено 

чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията 
за апаратура, оборудване и специалисти за тази процедура и има договор с НЗОК.
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Задължително звено/медицинска апаратура

Отделение/лаборатория по трансфузионна хематология 

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА за възраст над 18 
год.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациентите в Клиника по клинична имунология:
– двама със специалност по клинична имунология
Блок 2. Необходими специалисти на територията на лечебното заведение:
– лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение
– лекар със специалност по клинична лаборатория
– лекар със специалност по образна диагностика
– лекар със специалност по клинична микробиология
НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА за възраст под 18 г.
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациентите в Клиника по детски болести:
     –  четири лекари  с придобита специалност по детски болести 
Блок 2. Необходими специалисти в Лаборатория/ Клиника/Отделение по клинична имунология:
–   двама лекари  със специалност по клинична имунология
Блок 3. Необходими специалисти на територията на лечебното заведение:
– лекар със специалност по клинична лаборатория
– лекар със специалност по образна диагностика
– лекар със специалност по клинична микробиология
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ 
1.1. Планови
– 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
– 
1.2.Спешни
– за провеждане на заместителна терапия с концентриран С1-естеразен инхибитор, брадикинин-рецепто-

рен  антагонист или прясно замразена плазма.
– за провеждане на антимикробна или друга терапия на възникнали усложнения свързани с основното 

заболяване. 
2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. 
 ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖ-

НОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ 
ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Времеви график на изследванията посочени в частта „Кодове на основни процедури по МКБ 9 КМ“:
Снемане на анамнеза и статус – до 2 час на първи ден;
Изследване на кръв / ПКК с диференциално броене – до 2 час от хоспитализацията; 
Изследване на хуморален и/или клетъчен имунитет – до 24 час от хоспитализацията;
Биохимични изследвания – до 12 час на хоспитализацията;
Микробиологични изследвания – до 72 час на хоспитализацията ;
Рентгенография на бял дроб – до 12 час на хоспитализацията;
Ехо графия на коремни органи – до 24 час на хоспитализацията;
В лечебната схема се включват медикаменти от следните лекарствени групи използвани самостоятелно 

или в комбинация:
• интравенозен човешки имуноглобулин
Дозировка: 0.2-0.6 г/кг т.т. в два/три последователни дни на бавна интравенозна инфузия. 
• нормален човешки имуноглобулин за подкожен път на въвеждане
Дозировка: 0.1-0.2 г/кг т.т. като подкожна инфузия с помпа на няколко места
– концентриран С1 естеразен инхибитор 
Дозировка: 20 U/кг  (от 500 до 1500 U общо) еднократно на бавна интравенозна инфузия
• антагонист на брадикинин-рецептор
Дозировка: 30 мг еднократно подкожно, за предпочитане в коремната стена. Ако симптомите продължа-

ват, следващата инжекция може да се постави след шест часа. За период от 24 часа се поставят не повече 
от три инжекции.

• глюкокортикостероиди 
• други терапевтични средства с имуномодулиращ ефект – интерферон-гама, колонистимулиращ фактор 

и други
• антибактериална терапия – емпирична или съобразно изолирания бактерий
• патогенетични и симптоматични средства: при нужда вливания на глюкозо-солеви разтвори, кардио-

тоници, витамини, антипиретици, прясно замразена плазма или свежа кръв, атенюирани андрогени, анти-
фибринолитици и др.

• антимикотична терапия
• противовирусна терапия
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ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯ-
ВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВО-
ТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

Забележка: Клинико-лабораторни и/или образни изследвания се извършват до края на хоспитализацията.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Пациентите се хоспитализират с уточнена диагноза, но при промяна в състоянието/диагнозата се полз-

ва информацията от анамнестичните данни, клиничната картина, медико-диагностични изследвания, из-
вършени преди и/или след хоспитализацията –  имунологичните, молекулярно-биологични, лабораторни, 
инструментални, образни и други – съгласно международно приетите диагностични критерии [например на 
пан-американската група за имунодефицити (PAGID) и европейското дружество за имунодефицити (ESID) 
за първичните имунодефицити]. 

По време на хоспитализацията могат да се извършват контролни изследвания за отчитане на ефекта от 
избрания план на терапевтично поведение и конкретните лекарствени схеми. 

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
Болният се дехоспитализира при определяне на терапевтичното поведение и проведена терапия, с по-

добрение или без промяна на състоянието. В епикризата се вписват схемата на последващото амбулаторно 
лечение.

Довършване на лечебния процес и проследяване
При изписването се дава епикриза, включваща план за поведение и наблюдение от специалист клиничен 

имунолог или педиатър и общо практикуващ лекар, както и становище за провеждане на следващ терапев-
тичен курс, вписано в епикризата на пациента. 

Препоръчва се два контролни прегледа след дехоспитализацията в рамките на един месец. 
5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за 

медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „История на заболяването“ (ИЗ) и в част ІІ 

на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в „История на заболяване-

то“ и Документ № 1 който е неразделна част от ИЗ.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
– „История на заболяването“;
– част ІІІ на „Направление за хоспитализация“ – бл.МЗ-НЗОК №7;
– епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от паци-

ента (родителя/настойника) и е неразделна част от „История на заболяването“.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ 

„ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО“.
ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА)
Имунодефицитите са разнородна група заболявания. Най- общо те се класифицират в пет основни групи: 

В-клетъчни имунни дефицити, комбинирани имунни дефицити, други добре дефинирани синдроми с имунен 
дефицит, фагоцитна дисфункция и дефицит на комплемента. Общите прояви на ИД включват липсващ или 
намален в различна степен имунен отговор при бактериални, вирусни, гъбични и паразитни инфекции. Ти-
повете инфекции, които възникват дават важна насока върху типа на имунодефицитното заболяване, което 
се развива. 

Първичните имунодефицитни заболявания (ПИД) са хетерогенна група и се дължат на дефекти в гените 
свързани с имунната защита. Досега са описани над 100 ПИД като броят им непрекъснато нараства. Счита 
се, че около 500 души на 1 милион население, са пациенти с ИД , които се нуждаят от лекарско наблюдение 
и медицински грижи.

Вторичните /придобитите/ имунодефицитни състояния представляват нарушения на хуморалния и/или 
клетъчно-свързания имунитет с разнообразна етиология и настъпващи по различни механизми. Основно пра-
вило при тях е да се търси и лекува етиологичния фактор, довел до имунодефицитното състояние. Най-чести 
причини за поява на вторичните ИД са: вирусни инфекции, метаболитни нарушения, хемоглобинопатии, 
хронични инфекции, хранителен дефицит, лекарствено привикване, лъчетерапия, имуносупресивна терапия, 
злокачествени новообразувания, алкохолизъм на майката, състояния със загуба на белтък (ентеропатия, теж-
ки изгаряния)

Клинични белези (симптоми), свързани с имунодефицитите:
Симптоми, появяващи се често и силно суспектни за ИД
 Хронична инфекция
 Повтарящи се инфекции (повече от очакваното)
 Необикновени (редки) микробни причинители или 
 опортюнистични инфекции
 Непълно възстановяване между епизодите на инфекция или непълен отговор към лечението
Симптоми, появяващи се често и умерено суспектни за ИД
 Кожни лезии (екзема, кожна кандида, обрив, себорея, алопеция и др.)
 Хронична диария 
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 Изоставане в  растежа
 Хепатоспленомегалия
 Хематологични нарушения (левкопения, анормална мофология)
 Повтарящи се абсцеси
 Повтарящ се остеомиелит
 Данни за автоимунитет
Други симптоми 
При наследствения ангиоедем обичайна проява са периодичните пристъпи на несърбящи подкожни ото-

ци, които обхващат горните дихателни пътища, кожата и стомашно-чревния тракт.
Диагнозата на имунодефицитните състояния се извършва на два етапа:
1.   Начален имунологичен скрининг за първична оценка на имунния отговор.
2.  Специализирани имунологични изследвания с оглед етиологично уточняване, стадиране и определяне 

на терапевтичен подход за провеждане на заместителна терапия с интравенозен гамаглобулин и/или терапия 
с парентерални и орални имуномодулатори.

Лечение на ПИД
1. Основни категории терапия:
• Интравенозен човешки имуноглобулин
• Човешки имуноглобулин за подкожен път на въвеждане
• Концентриран С1 естеразен инхибитор
• Профилактика с Danazol
• Антибиотична профилактика
• Трансплантация на хемопоетични стволови клетки 
• Генна терапия ( стадий на клинични проучвания)
2. Други медикаменти
• глюкокортикостероиди 
• други терапевтични средства с имуностимулиращ ефект – интерферон-гама,  колонистимулиращ фак-

тор и други
• антибактериална терапия 
• патогенетични и симптоматични средства: при нужда вливания на глюкозо-солеви  разтвори, карди-

отоници, витамини, антипиретици, прясно замразена плазма или свежа кръв,  атенюирани андрогени, 
антифибринолитици  и др.

• противогъбична терапия
• противовирусна терапия
РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 306 „ЛЕЧЕНИЕ НА ДОКАЗАНИ 

ПЪРВИЧНИ ИМУНОДЕФИЦИТИ“
ДОКУМЕНТ № 1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ № 1 в деня на из-
вършване. 

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/
НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на 
болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на 
средствата, платени за клиничната пътека.

І. ІІ.

Ден за провеждане на про-
цедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване

Дата

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧ-
НИ ПРОЦЕДУРИ

     

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ 
ПРОЦЕДУРИ

     

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ 
СПЕЦИАЛИСТИ

ДАТА НА ИЗПИСВА-
НЕ НА ПАЦИЕНТА 

ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ 
КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВА-
ЩИЯ ЛЕКАР
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ПРОТОКОЛ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С ЧОВЕШКИ ГАМАГЛОБУЛИН ЗА ИНТРАВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕ-

НИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИМУНОДЕФИЦИТИ 
Име:…………………………………………………………………………………………..........................
ЕГН          
ИЗ №:     
Сериен номер на флакона:

НЕОБХОДИМИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО Да Не

Пълна кръвна картина

Креатинин

Кръвна захар

Трансаминази 

Общ белтък

Серумни електролити

Серумни имуноглобулини 

ПОКАЗАНИЯ

При пациенти с имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела като заместителна 
животоспасяваща терапия. 

Забележка: Преди първа инфузия да се изследват серумни имуноглобулини поради риск от 
анафилактична реакция при пациенти с дефицит на IgA. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Алергии към гамаглобулин за интравенозно приложениеи

Селективен ИгА-дефицит

ВЪЗМОЖНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ СЛЕД ТЕРАПИЯ С ЧОВЕШКИ ГАМАГЛОБУЛИН 
ЗА ИНТРАВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Главоболие, миалгия

Температура

Асептични менингити

Анафилаксия

Артериална хипертония, хипергликемия

Потискане на бъбречната дейност

Мозъчна исхемия

Мигрена

Други

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТРАВЕНОЗНАТА ИНФУЗИЯ

Човешкия гамаглобулин за интравенозно приложение се прилага в доза от 0,2-0,6г/кг в продължение на 3 последователни 
дни на бавна интравенозна инфузия. 

В цената на клиничната пътека е разчетено лечение с  гамаглобулин(субкутант) за интравенозно прило-
жение, както и с някои други препарати за заместителна или допълнителна терапия. НЗОК осигурява лече-
нието на пациенти по алгоритъма на клиничната пътека с посочените медикаменти и заплаща приложението 
им в рамките на договорената цена на клиничната пътека. 

При пациенти с компенсирана бъбречна недостатъчност се препоръчва редукция както на денонощната 
доза гамаглобулин за интравенозно приложение, така и на скоростта на инфузия на препарата. По този на-
чин може да се избегне възникването на остра бъбречна недостатъчност. 

Гамаглобулините за интравенозно приложение водят до покачване на вискозитета и до повишен плазмен 
обем. Това може да доведе при пациенти със сърдечна недостатъчност до декомпенсация, или може да про-
вокира развитие на мозъчна исхемия. Затова при болни с риск за съдови инциденти и при такива с криогло-
булинемия е целесъобразно проследяване на хематокрит преди провеждане на терапията. 

Фишът за лечение с човешки гамаглобулин за интравенозно приложение става неразделна част от ИЗ 
на пациента. 

Флаконите, употребени при лечението, се съхраняват в клиниката или в отделението в рамките на бол-
ничния престой на пациента, и подлежат на контрол при провеждане на ОДИТ от страна на НЗОК.  

Върху флакона се записва името на пациента и № на ИЗ, а в ИЗ серийният номер на флакона (ите). 
Копие от фиша се представя в РЗОК заедно с отчетните документи.
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ФИШ
КП № ................................................................................................................................................

(изписва се номерът и името на клиничната пътека)
Име:………………………………………………………………………………………..........................

Диагноза:
ЕГН          
ИЗ №:     
Лечение с гамаглобулин за интравенозно приложение фабричен № на флакона
Индикации/ контраиндикации

Дата на 
инфузията

Фабричен номер 
на флакона

Лекарствен 
продукт

Годен 
до

количе-
ство

Начало на 
инфузията

Край на 
инфузията

поносимост

Извършил инфузията:
сестра: ........................................................
 (име, подпис)
лекар: ...........................................................
 (име, подпис)

ПРОТОКОЛ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ СЪС С1 ЕСТЕРАЗЕН ИНХИБИТОР ИЛИ АНТАГОНИСТ НА БРА-

ДИКИНИНОВ РЕЦЕПТОР, ЗА ИНТРАВЕНОЗНО ИЛИ ПОДКОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕН-
ТИ С НАСЛЕДСТВЕН АНГИОЕДЕМ 

Име:…………………………………………………………………………………………..........................
ЕГН          
ИЗ №:     

НЕОБХОДИМИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО Да Не

Пълна кръвна картина

Креатинин

Кръвна захар

Трансаминази 

Общ белтък

Серумни електролити

Комплементни фракции 

ПОКАЗАНИЯ

При пациенти с наследствен ангиоедем с недостиг или функционално неактивен С1 естеразен 
инхибитор като заместителна животоспасяваща терапия. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Алергии към активната или помощни съставки

ВЪЗМОЖНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ СЛЕД ТЕРАПИЯ СЪС С1 ЕСТЕРАЗЕН ИНХИБИТОР ИЛИ 
АНТАГОНИСТ НА БРАДИКИНИНОВ РЕЦЕПТОР, ЗА ИНТРАВЕНОЗНО ИЛИ ПОДКОЖНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Температура

Анафилаксия

Парене, болка, зачервяване в мястото на инжектиране

Гадене

Мускулна слабост

Други

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

1. С1 естеразният инхибитор се прилага еднократно бавно интравенозно в доза 20 U/kg телесно тегло. 
2. Антагонистът на бардикининовия рецептор се прилага в доза 30 mg еднократно подкожно, за предпочитане в корем-

ната стена. Следващата инжекция може да се постави след шест часа, но не повече от три инжекции за 24 часа.

ФИШ
КП № ................................................................................................................................................

(изписва се номерът и името на клиничната пътека)

Име:………………………………………………………………………………………..........................

Диагноза:
ЕГН          
ИЗ №:     
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ЛЕЧЕНИЕ СЪС С1 ЕСЕТРАЗЕН ИНХИБИТОР ЗА ИНТРАВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
ИЛИ С АНТАГОНИСТ НА БРАДИКИНИНОВ РЕЦЕПТОР ЗА ПОДКОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ

фабричен № на флакона .................................................
Индикации Контраиндикации 

КП № 307 РЕПЛАНТАЦИЯ С МИКРОСЪДОВА ХИРУРГИЯ
Минимален болничен престой – 7 дни 

ОСНОВНИ КОДОВЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

84.21 РЕПЛАНТАЦИЯ НА ПАЛЕЦ
84.22 РЕПЛАНТАЦИЯ НА ПРЪСТ
84.23 РЕПЛАНТАЦИЯ НА ПРЕДМИШНИЦА, КИТКА ИЛИ ДЛАН
84.24 РЕПЛАНТАЦИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК         
84.25 РЕПЛАНТАЦИЯ НА ПРЪСТ НА КРАК 
84.26 РЕПЛАНТАЦИЯ НА СТЪПАЛО
84.27 РЕПЛАНТАЦИЯ НА НИВО ГЛЕЗЕН ИЛИ ПОДБЕДРИЦА
84.28 БЕДРО

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна проце-
дура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, 
посочени в Приложение № 24.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентге-
нографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задъл-
жително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикреп-
ват към ИЗ. 

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, 
съгласно медицински стандарт „Образна диагностика“. 

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
– трите имена и възрастта на пациента;
– датата на изследването;
– вида на изследването;
– получените резултати от изследването и неговото тълкуване; 
– подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното ле-

чебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, 
а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в Документ № 1.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА 
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение ІІІ ниво на компетентност съгласно медицински 

стандарт „Ортопедия и травматология“. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и спе-
циалисти са в съответствие с посочения медицински стандарт.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНК-
ЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПО-
МОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни 
звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична 
помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Клиника по Ортопедия и Травматология или 
    Клиника по Хирургия на ръката и Микрохирургия  или
    Отделение по Хирургия на ръката и Микрохирургия към                                                           
    Клиника по Ортопедия и Травматология
2. Операционен блок/зали, оборудвани с операционен микроскоп и инструментариум за микросъдова хирургия
3. ОАИЛ/КАИЛ
4. Клинична лаборатория 
5. Отделение по Образна диагностика
6. Лаборатория по трансфузионна хематология
7. Клиника/отделение по кардиология
8. Микробиологична лаборатория*
9. Отделение/Клиника по физикална терапия
10. Лаборатория по Клинична патология
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*Забележка: Изискванията за наличие на микробиологична лаборатория на територията на болницата се 
прилагат от 01.01.2014г. До 31.12.2013г. болницата може да бъде обслужвана от друга микробиологична лабо-
ратория.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗ-
ПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗА-
ВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено 
чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията 
за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника по Съдова хирургия
3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
– Лекари със сертификат за успешно издържан изпит след курс на обучение по микросъдова хирургия в 

лаборатория за обучение на микрохирурзи – изискването да се прилага след 01.01.2014 г.
– Четирима лекари със специалност по ортопедия и травматология, от които поне един с общо 10 опера-

ции годишно по оперативните процедури, посочени в тази пътека;
– Лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
– Лекар със специалност по образна диагностика;
– Лекар със специалност по клинична лаборатория;
– Лекар със специалност кардиология;
– Лекар със специалност физиотерапия и рехабилитация.  
Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
– Лекари със сертификат за успешно издържан изпит след курс на обучение по микросъдова хирургия в 

лаборатория за обучение на микрохирурзи – изискването да се прилага след 01.01.2014 г.
– Лекари със специалност по ортопедия и травматология, от които поне един с общо 10 операции годиш-

но по оперативните процедури, посочени в тази пътека;
– Лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
– Лекар със специалност по образна диагностика;
– Лекар със специалност по клинична лаборатория;
– Лекар със специалност кардиология;
– Лекар със специалност физиотерапия и рехабилитация;  
– Лекар със специалност детски болести.
Забележка: 
При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със спе-

циалност по анестезиология или клинична алергология.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
Индикации за хоспитализация:
– Травматична ампутация, пълна или субтотална, на части от горния или долен крайник (стъпало, под-

бедрица, бедро) 
– Вид на травмата: гилотинна, с локално премачване на тъканите, авулзия
– Възраст на пострадалия: дете, млад човек, хронологична възраст над 60, но без допълнителни заболя-

вания
Абсолютни контраиндикации за извършване на реплантация:
– Състояния застрашаващи живота на пострадалия;
– Топла исхемия над 6 часа, при които ампутираната част включва мускулни маси;
– Исхемично време над 12 часа при охлаждане на ампутирана част, която включва мускулни маси; 
– Конквасация;
– Ампутацията е причинена при опит за самоубийство
Относителни контраиндикации за извършване на реплантация:
– Лоша прогноза за преживяване на реплантираната част;
– Лоша прогноза за функция  на реплантираната част;
– Голямо замърсяване на тъканите;
– Декомпенсирани придружаващи заболявания като диабет, хипертония, сърдечна декомпенсация  – 2 

степен, бъбречна недостатъчност, психиатрични заболявания;
– Напреднала възраст в съчетание с допълнителни заболявания;
– Дългогодишни вредни навици като тютюнопушене,алкохолизъм
2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. 
 ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖ-

НОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ 
ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Необходими предоперативни изследвания.Извършват се по спешност до 6-ти, респ. до 12-ти час.
– биологичен материал за лабораторни изследвания; 
– образна диагностика:
– рентгенографии на ампутационния чукан и на ампутираната част;
– артериография, по преценка, при „големи“ субтотални ампутации.  
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Необходими предоперативни консултации:
– микрохирург, кардиолог, анестезиолог, педиатър за лица под 18 години.
Медикаментозното лечение в следоперативния период се определя от общото състояние на пострадалия, 

начина на протичане на операцията и състоянито на  реплантираната част. Схематично лечението включва: 
– антибиотик / антибиотици – профилактика
– водно-солеви разтвори
– хемотрансфузия, при нужда
– антиагрегант 
– антикоагулант по преценка, 
– средства подобряващи реологията на кръвта 
– обезболяващи
– седатива
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯ-

ВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВО-

ТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА. 
Окончателната диагноза се поставя в графата за такава при изписване на пациента.
4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
– добро общо състояние на пострадалия
– 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 плас-

тика).
Повторна хоспитализация за лечение на усложнения, възникнали в 30 дневен следоперативен период и 

непроявили се в периода на хоспитализация, не се отчита като нова клинична пътека.
Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клиничната пътека са включени три контролни прегледа в рамките на 6 седмици след из-

писването, посочени в епикризата.
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, 

който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична 
помощ. 

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за 
медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „История на заболяването“ (ИЗ) и в част ІІ 

на „Направление за хоспитализация“, бл.МЗ – НЗОК №7.
2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоператив-

на анестезиологична консултация (Документ № 2) и задължителна предоперативна епикриза – документите 
се оформят съгласно Медицински стандарти „Анестезия и интензивно лечение“ и „Хирургия“.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ № 1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти 

„Хирургия“).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ № 1, който е неразделна част от ИЗ.).
4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
– „История на заболяването“;
– част ІІІ на „Направление за хоспитализация“, бл.МЗ – НЗОК №7;
– епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от паци-

ента (родителя/настойника) и е неразделна част от „История на заболяването“.
ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ 

ЛИСТ „ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО“.
Към ИЗ № .................................................... от ..................................

ФИШ ЗА КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕН МИНИМУМ
Дата: ......................

ОТ ОБЩИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО
Походка:   самостоятелна   с едно помощно средство
  с две помощни средства   невъзможна
Имобилизация:
  не  с гипс   с ортеза
Тромбоемболична профилактика:
  да  не 



СТР.  114  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 12

СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАНА
Зарастнала: 
  per primam  вторично
Хематом:  да     не
Наличие на оток на крайника: 
  не  в дисталния край  в проксималния край
  на целия крайник
Оперативен шев:
  свален  не  частично
АМБУЛАТОРНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ
  да  не
ДРУГИ ДАННИ 

Кръвна картина Хемостазелогия Рентгенографии
Хб
Хт
Ер.
Левко

Вр. кървене
Вр. съсирване
Протромбиново време
Фибриноген

Репозиция на счупването
Вид остеосинтеза

Лекуващ лекар:
.............................

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ, НАСТОЙНИКА, ПОПЕЧИТЕЛЯ )
Всеки пострадал трябва да знае, че той е само кандидат за извършване на реплантация. Дали репланта-

цията  може да бъде извършена има право да реши опериращия екип, много пъти в хода на започнала вече 
операция. 

ОПЕРАЦИЯТА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНА / 6, 8,12 ЧАСА /.ИЗВЪРШВА СЕ ПОД ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ; 
МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА С РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ когато ампутацията е върхова или на 
един пръст. АНЕСТЕЗИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ КОМБИНИРАНА – ЗАПОЧВА СЕ С РЕГИОНАЛНА И СЕ 
ПРЕМИНАВА КЪМ ОБЩА.

След въвеждане в анестезия на болния се поставя уретрален катетър, който се отстранява на следващия 
ден или ако е необходимо може да остане малко по-дълго.

В ранния следоперативен период пациентите са обект на активно наблюдение от лекари и медицински 
сестри. Следят се общото състояние на пациента и състоянието на реплантираната част. Към видимата 
повърхност на реплантираната част може да бъдат прикрепени снимаеми датчици за  отчитане на локална 
кожна температура и кръвоток. По този начин се контролират микросъдовите анастомози.

РАННИЯТ СЛЕДОПЕРАТИВН ПЕРИОД Е КРИТИЧЕН ЗА СЪДБАТА НА РЕПЛАНТИРАНАТА ЧАСТ. 
СТРОГО ЗАБРАНЕНИ СА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, КОНСУМАЦИЯ НА КАФЕ, СИЛЕН ЧАЙ, ШОКОЛАД, 

ПРЕКОМЕРНА ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ И ИЗЛАГАНЕ НА РЕПЛАНТИРАНАТА ЧАСТ НА СТУДЕНО.
ПРИ НАСТЪПИЛИ НАРУШЕНИЯ В МИКРОЦИРКУЛАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ НАЛОЖИ ПО СПЕШ-

НОСТ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАЦИЕНТА  В ОПЕРАЦИОННАТА ЗАЛА ЗА РЕВИЗИЯ НА МИКРОАНАСТО-
МОЗИТЕ.

ВЪПРЕКИ ВСИЧКИ МЕРКИ ВЪЗМОЖНО Е НАРУШЕНИЕТО В МИКРОЦИРКУЛАЦИЯТА ДА НЕ 
МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕОДОЛЯНО. В ТАКИВА СЛУЧАИ СЕ ИЗВЪРШВА ОТСТРАНЯВАНЕ НА РЕПЛАН-
ТИРАНАТА  ЧАСТ.

Възможно е няколко месеца след успешна  реплантация да трябва да бъде извършена допълнителна опе-
рация като възстановяване на периферен нерв или за корекция на положението на реплантираната част или 
за корекция на следоперативен ръбец. 

РЕПЛАНТИРАНАТА ЧАСТ ВИНАГИ СЕ ОТЛИЧАВА ОТ НОРМАЛНАТА ПО ВИД И ФУНКЦИЯ.
ОБАЧЕ, ФУНКЦИЯ, ВЪЗСТАНОВЕНА НА 50% ОТ НОРМАЛНАТА, СЕТИВНОСТ БЛИЗКА ДО НОР-

МАЛНАТА И ВЪЗВЪРНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ СА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОТЛИЧЕН РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДЪТ  НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН, ОПРЕДЕЛЯ СЕ ОТ НИВОТО НА АМ-

ПУТАЦИЯТА, ЕСТЕСТВОТО НА ТРАВМАТА, ВЪЗРАСТТА НА ПОСТРАДАЛИЯ, КАКТО И ОТ НЯКОИ  
СОЦИОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ.

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ  ПЕРИОД СЕ КОНТРОЛИРА ОТ ХИРУРГА КОЙТО Е В КОЛАБОРАЦИЯ 
СЪС СЪОТВЕТНИЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТ И КИНЕЗИТЕРАПЕВТ.

В ПЕРИОДА НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЕ ИЗИСКВА СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ СТРАНА НА ПОСТРА-
ДАЛИЯ.

НЕОБХОДИМИ СА ВОЛЯ, УПОРИТОСТ И ЖЕЛАНИЕ  ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЙ-ДОБЪР РЕЗУЛТАТ.
РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА КП № 307 РЕПЛАНТАЦИЯ с 

МИКРОСЪДОВА ХИРУРГИЯ
ДОКУМЕНТ № 1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ № 1 в деня на из-
вършване. 

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/
НЗОК.
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При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на 
болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на 
средствата, платени за клиничната пътека.

І. ІІ.

Ден за провеждане на про-
цедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване

Дата

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧ-
НИ ПРОЦЕДУРИ

     

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ 
ПРОЦЕДУРИ

     

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ 
СПЕЦИАЛИСТИ

ДАТА НА ИЗПИСВА-
НЕ НА ПАЦИЕНТА 

ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ 
КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВА-
ЩИЯ ЛЕКАР

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 308 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ ВНЕЗАПНО ВЪЗНИКНАЛИ 
СЪСТОЯНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ“ 

Минимален престой – 1 ден
КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-9 КМ

R00.0 Тахикардия, неуточнена
R06.8 Друго и неуточнено анормално  дишане, вкл. и апнея 
R10.4 Други и неуточнени болки в корема-колика
R11    Гадене и повръщане
R21    Обрив и други неспецифични кожни ерупции
R50   Треска с неясен произход
R51   Главоболие
R56.0 Гърчове при треска /фебрилен гърч/

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
** 87.44 РУТИННА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ 

рентгеново изследване на гръден кош БДУ
**87.60 ОБЗОРНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОРЕМ  

**88.76 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА КОРЕМ И РЕТРОПЕРИТОНЕУМ
Конвенционална ехография
и/или
Doppler ехография

**89.29 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА 

** 89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА
ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

**89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ (КАС)
ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
Изключва:
ЕКГ на плод – 75.32
**89.54 ЕЛЕКТРОГРАФСКО МОНИТОРИРАНЕ

пулсоксиметрия
телеметрия

Изключва:
амбулаторно сърдечно мониториране – 89.50
електрографско мониториране при операция – не кодирай!
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

*93.96 ДРУГО КИСЛОРОДНО ОБОГАТЯВАНЕ
Кислородолечение 

*96.09 ПОСТАВЯНЕ/СМЯНА НА ГАЗОВА ТРЪБА

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО
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Изискване за отчитане на клиничната пътека: Клиничната пътека се счита за завършена ако са прило-
жени и отчетени минимум две диагностични и една терапевтична процедура, съгласно пакетите дейности, 
които следва да се извършват при заболяванията, посочени в алгоритъма на тази пътека. 

Дейности по клинична пътека № 308 могат да се извършват само, ако не може да бъде приложено диаг-
ностициране и/или лечение на детето по друга клинична пътека.  

В случаите, при които в хода на болничния престой се установят индикации за хоспитализация по друга 
клинична пътека в същото лечебно заведение, пациентът се отчита по клиничната пътека, за която има ин-
дикации и се провежда лечение в същото лечебно заведение.

В случаите, при които в хода на болничния престой се установят индикации за хоспитализация по друга 
клинична пътека и е необходимо пациентът да се преведе в друго лечебно заведение, болничният случай се 
отчита по КП № 308 от превеждащото лечебно заведение и по втората клинична пътека от лечебното заве-
дение, в което пациентът е преведен.

В случаите, когато индикациите налагат неотложна диагностика и лечение по друга клинична пътека 
задължително се предприемат всички мерки пациентът да се преведе в лечебно заведение или структура на 
същото лечебно заведение с необходимата компетентност за лечение на съответните заболявания.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентге-
нографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задъл-
жително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикреп-
ват към ИЗ. 

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, 
съгласно медицински стандарт „Образна диагностика“. 

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
– трите имена и възрастта на пациента;
– датата на изследването;
– вида на изследването;
– получените резултати от изследването и неговото тълкуване; 
– подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното ле-

чебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, 
а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в Документ № 1.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 308 
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение І-во, ІІ, ІІІ ниво на компетентност съгласно ме-

дицински стандарт „Педиатрия“ и І-во, ІІ, ІІІ ниво на структурата по неонатология, съгласно медицински 
стандарт „Неонатология“.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНК-
ЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПО-
МОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни 
звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична 
помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК. 

Задължително звено/медицинска апаратура

1.Клиника/отделение по педиатрия – І ,ІІ или ІІІ ниво
или
2.Неонатологична клиника/отделение – I, ІІ или ІІІ ниво

3.Отделение по образна диагностика 

4. Клинична лаборатория 

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
– При  I ниво на компетентност на структурата по педиатрия минимум двама лекари със специалност 

по педиатрия;
– лекар със специалност по клинична лаборатория; 
– лекар със специалност по образна диагностика. 
Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст до 28-ия ден от раждането (съгласно 

медицински стандарт по „Неонатология“):
– При  I ниво на компетентност на структурата по неонатология минимум един лекар, с придобита 

специалност по педиатрия и квалификация по неонатология или с придобита специалност по неонатология;
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– лекар със специалност по клинична лаборатория; 
– лекар със специалност по образна диагностика. 
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
СПЕШНИ:
– Необяснима тахикардия при деца с нормална температура със сърдечна честота, надвишаваща макси-

малната за съответната възраст; 
– Неуточнени нарушения в дишането, вкл. и апнея;
– Продължителни или периодично повтарящи се в рамките на няколко часа;
– 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, неповлиява-

ща се от амбулаторно лечение;
– Главоболие с продължителност няколко часа, неповлияваща се от амбулаторно лечение;
– Гърчове при треска /фебрилен гърч/ –  до 5 год. възраст.
2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. 
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕ-

ДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА 
ПЪТЕКА.

Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания се извършва до 2 часа след при-
емането.

ЕКГ се извършва до 1 час след приемането на пациента;
Проследяването на артериално налягане и на телесната температура започва не по-късно от 30 минути 

след приема на болния;
Назначеното образно изследване се извършва в рамките на болничния престой.
Задължителни изследвания и/или консултации при съответните заболявания, посочени в алгоритъма на 

клиничната пътека:
R00.0 Тахикардия: 
– изследване на кръв – КАС, електролити и КГА;
– ЕКГ;
– рентгенография на гръден кош – по преценка; 
– консултация с кардиолог –  по преценка;
– една терапевтична процедура;
R06.8 Друго и неуточнено анормално  дишане, вкл. и  апнея 
– изследване на кръв –  хематокрит; КГА или пулсоксиметрия;
– рентгенография на гръден кош; 
– една терапевтична процедура;
R10.4 Други и неуточнени болки в корема-колика:
– изследване на кръв – хемоглобин, левкоцити, СУЕ; кр. захар; креатинин; електролити; билирубин – общ 

и директен, амилаза; АСАТ и АЛАТ;
– изследване на урина;
– диагностичен ултразвук на корем и ретроперитонеум – по преценка;
– обзорна рентгенография на корем – по преценка;
– консултация с хирург – по преценка;
– една терапевтична процедура;
R11    Гадене и повръщане:
– изследване на кръв – хемоглобин, левкоцити, СУЕ, хематокрит; кр. захар; креатинин; електролити; 

АКР; билирубин – общ и директен, амилаза; АСАТ и АЛАТ;
– изследване на урина;
– диагностичен ултразвук на корем и ретроперитонеум – по преценка;
– обзорна рентгенография на корем – по преценка;
– консултация с невролог – по преценка;
– консултация с нефролог – по преценка.
– една терапевтична процедура;
R21    Обрив и други неспецифични кожни ерупции
– изследване на кръв – хемоглобин, левкоцити, СУЕ, диференциално броене;
– изследване на урина;
– една терапевтична процедура;
R50 Треска с неясен произход:
– изследване на кръв – хемоглобин, СУЕ, левкоцити, хематокрит, диференицално броене, кръвна захар;
– изследване на урина;
– рентгенография на гръден кош;
– проследяване на телесна температура;
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– една терапевтична процедура;
– консултация със специалист по УНГ болести и др. специалисти – по преценка;
R51 Главоболие:
– изследване на кръв – хемоглобин, СУЕ, левкоцити, хематокрит, диференицално броене, кръвна захар;
– изследване на урина;
– проследяване на артериално налягане;
– ЕЕГ – по преценка;
– консултация със специалисти по нервни болести  и очни болести – по преценка.
– една терапевтична процедура;
R56.0 Гърчове при треска (фебрилен гърч)
– изследване на кръв – хемоглобин, СУЕ, левкоцити, хематокрит, диференицално броене, кръвна захар;
– консултация със специалист по нервни болести; 
– консултация със специалист по очни болести;
– ЕЕГ – по преценка;
– една терапевтична процедура;
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯ-

ВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВО-

ТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Основава се на клиничната картина и извършените медико-диагностични  изследвания, тяхната динамика 

и повлияване от провежданото лечение, и изключване на алтернативни диагнози.
4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
Дехоспитализацията при децата се извършва след отзвучаване на клиничните симптоми.
Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на 

един месец след изписване и задължително записани в епикризата. 
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, 

който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична 
помощ. 

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюде-
ние, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само 
в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения 
алгоритъм в Наредба № 40 от 2004. 

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за 
медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „История на заболяването“ (ИЗ) и в част ІІ 
на „Направление за хоспитализация“ – бл. МЗ-НЗОК № 7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в „История на заболяване-
то“ и Документ № 1, който е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
– „История на заболяването“;
– част ІІІ на „Направление за хоспитализация“ – бл. МЗ-НЗОК № 7;
– епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента 
(родителя/настойника) и е неразделна част от „История на заболяването“.

ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ 
„ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО“.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Състоянията, включени в тази клинична пътека са начални симптоми на различни заболявания и  тогава 
децата съответно се лекуват за  тях. Макар и рядко посочените състояния може да са изолирано явление, да 
са краткотрайни по продължителност и в крайна сметка да не се достигне до изявата на определено заболя-
ване.При внезапно възникване и няколко часова продължителност те  създават непосредствена опасност за 
здравето на децата. Това се отнася особено за ранната детска възраст (новородени и до 3 годишна възраст), 
когато патологичните процеси имат склонност към бърза генерализация и защитните сили на организма са 
несъвършени. При такива изолирани, но бързо възникнали и продължително (часове) протичащи състояния 
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се налага  наблюдение в болнична обстановка за да се изключи със сигурност възможността , че те не те 
не са начало на конкретно заболяване.При намаляване на интензитета и изчезване на посочените състояния 
пациента се изписва в домашна обстановка като има право на два контролни прегледа в рамките на един 
месец след  изписването. По-подробна информация родителите могат да получат от лекуващия лекар.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 308 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
НА ОСТРИ ВНЕЗАПНО ВЪЗНИКНАЛИ СЪСТОЯНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ“

ДОКУМЕНТ № 1
Извършените процедури се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ № 1 в деня на из-

вършване. 
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/

НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на 

болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на 
средствата, платени за клиничната пътека.

І. ІІ.

Ден за провеждане на про-
цедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване

Дата

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧ-
НИ ПРОЦЕДУРИ

     

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ 
ПРОЦЕДУРИ

     

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ 
СПЕЦИАЛИСТИ

ДАТА НА ИЗПИСВА-
НЕ НА ПАЦИЕНТА 

ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ 
КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВА-
ЩИЯ ЛЕКАР

Приложение № 1 
Списък на специалистите, оказващи болнична помощ по   

КП(№ и име на клиничната пътека)………………………., посочена в чл………………….. от 
Договор № …………………………

№ по 
ред

Име на изпълнителя на медицинска 
помощ Специалност Квалификация

       

       

       

За възложителя:
Директор на РЗОК

За изпълнителя:
Представител на лечебното заведение

Забележка: Тази таблица се изготвя и попълва за всяка клинична пътека.
В графа „Квалификация“ се посочват сертификати, издадени от отдел следдипломна квалификация 

към Медицински университет; 
Сертификатите и свидетелствата за професионална квалификация (но не и за клинична компетент-

ност), нямат ограничителен период и не се изисква всяка година да се презаверяват от Ректора на МУ. 
№ на договора се попълва след сключването му с РЗОК от служителите на съответната РЗОК.
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Приложение № 4

ВСМД – Поставяне на постоянен тунелизиран катетър за хемодиализа

№ 32

Хирургия, съдова хирургия, анестезиология и интензивно лечение, интервенционална образна диаг-
ностика

38.93 Поставяне на постоянен тунелизиран катетър за хемодиализа  

Оборудване и медицинска 
техника

Вид инструментариум Консумативи и материали

Ехографски апарат  с Доплер
или  Ренгенографски апарат

иглодържател Сет, включващ: постоянен тунелизи-
ран катетър с размери 14-15 F

тунелизатор Дилататори – два вида

ЕКГ монитор скалпел Хирургическа игла с конец 2/0

пеани -2 бр. Метален водач

Пункционна игла

Дилататор с разцепващ се лист с 
клапан върху него

Спринцовки 10 мл

Стерилни: чаршафи-2бр.

Компреси - 3 бр.

               Марли 

               Превръзки

               Престилки- 2 бр.

Забележка.
Отпадат ВСМД  по редове 27 и 28 от Приложение №4 на Наредба №40 от 2004 г.

Приложение № 1

Списък на специалистите , оказващи болнична помощ по ВСМД ………………………. ,  
посочена в чл. ………………….. от Договор № …………………………

№ по 
ред

Име на изпълнителя на медицинска 
помощ Специалност Квалификация

       

       

       

За възложителя:
Директор на РЗОК

За изпълнителя:
Представител на лечебното заведение

Забележка: Тази таблица се изготвя и попълва за ВСМД.
В графа „Квалификация“ се посочват сертификати, издадени от отдел следдипломна квалификация 

към Медицински университет; 
Сертификатите и свидетелствата за професионална квалификация (но не и за клинична компетент-

ност), нямат ограничителен период и не се изисква всяка година да се презаверяват от Ректора на МУ
№ на договора се попълва след сключването му с РЗОК от служителите на съответната РЗОК. 
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Приложение № 5

Клинични процедури/процедури по Решението
КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА № 4 ДИАЛИЗНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРИ СЪСТОЯНИЯ
Продължителността и кратността на процедурата 
се определят от клиничното състояние на болния
КОДОВЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО МКБ-9 КМ

39.95 Хемодиализа
Изкуствен бъбрек
Хемофилтрация
Хемодиафилтрация
Бъбречна диализа
Хемоперфузия

54.98 Перитонеална диализа
Изключва:
(диагностична) перитонеална промивка
(лаваж) – 54.25

Изискване: Клиничната процедура се счита 
за завършена, след провеждането и отразяването 
є в протокол за диализа.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГО-
ВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА 
ПРОЦЕДУРА 

Клиничната процедура се изпълнява в кли-
ника/отделение от І–во ниво на компетентност, 
съгласно медицински стандарт по „Диализно 
лечение“. Изискванията за наличие на задъл-
жителни звена, апаратура и специалисти са в 
съответствие с медицински стандарт „Диализно 
лечение“.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА 
АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И 
ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 
БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Лечебното заведение за болнична помощ 
може да осигури чрез договор, вменените като 
задължителни звена, медицинска апаратура и 
оборудване, и с друго лечебно заведение за из-
вънболнична или болнична помощ, разположено 
на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по диализа от І-во 
ниво на компетентност

2. Клиника/отделение с интензивни легла
или
          Клиника/отделение по токсикология 
 или 
ОАИЛ/КАИЛ

3. Клинична лаборатория

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИН-
СКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХО-
ДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА 
ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ 
НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Лечебното заведение за болнична помощ 
може да осигури дейността на съответното за-
дължително звено чрез договор с друго лечебно 
заведение на територията на населеното място, 
което отговаря на изискванията за апаратура, 
оборудване и специалисти за тази КПр и има 
договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Микробиологична лаборатория

2. Рентгенов апарат за скопия и графия 
и ехографски апарат

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗ-
ПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА:

3.1. Необходими специалисти за изпълнение 
на клиничната процедура за лица над 18 години:

- минимум двама лекари, от които поне един 
с призната специалност по нефрология или въ-
трешни болести. 

3.2. Необходими специалисти за изпълнение 
на клиничната процедура за лица под 18 години:

- лекар с призната специалност детска нефро-
логия/детски болести, работещ в областта на 
нефрологията и диализата при деца  

или
минимум двама лекари, от които поне един 

с призната специалност по нефрология или въ-
трешни болести. 

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ПРОЦЕДУРАТА

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ПРОЦЕДУРАТА:

• Остра бъбречна недостатъчност
• Обострена хронична бъбречна недостатъч-

ност
• Интоксикации с диализабилни токсини 
• Осъществяване на ултрафилтрация при бо-

лни с тежка застойна сърдечна недостатъчност, 
рефрактерна на диуретици

• Осъществяване на ултрафилтрация на ас-
цитна течност

• Диализа при тежки дизелектролитемии: 
хипонатриемия, хипернатриемия, хиперкалиемия

• Комбинация между изброените състояния
2. АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ. 
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИ-

ТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖ-
НОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВ-
НИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО 
ТАЗИ КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА:

Медицинските дейности по провеждането на 
процедурата хемодиализа при остра бъбречна не-
достатъчност започват с осигуряване на временен 
съдов достъп за хемодиализа. Той се осъществява 
чрез катетеризиране и поставяне на временен 
катетър за хемодиализа в централен венозен съд 
– в. югуларис, в. субклавия или в. феморалис.

Медицинските дейности включват още подго-
товката на диализната апаратура, включването на 
пациента на диализа, проследяването на неговите 
жизнени показатели, както и на показанията на 
диализната апаратура по време на процедурата 
(индивидуален пост – поради това, че обикновено 
става въпрос за болни в критично състояние), 
изключването на пациента от диализа и поста-
вянето на превръзка на съдовия достъп.

Медикаментите, необходими за техническото 
провеждане на хемодиализата са инфузионни 
разтвори и концентрати за хемодиализа и в по-
вечето случаи – хепарин (нефракциониран или 
фракциониран). Те се отразяват в диализния 
протокол. В него се отразяват и медикаментите, 
използвани при усложнения по време на диали-
зната процедура.
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ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КЛИНИЧНА-
ТА ПРОЦЕДУРА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 
Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО 
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В 
ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯ-
ВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 
УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ 
РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРО-
ЦЕДУРА

Медицински критерии за завършена клинична 
процедура:

Болният е изключен от хемодиализа.
Кървенето от съдовия достъп е спряло и е 

поставена превръзка.
Забележка: Обективното състояние на пациен-

та при приключване на процедурата се отразява 
в диализния протокол.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
ПО КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА

1. ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ за диализната 
дейност е диализен протокол (таблица № 1). 
Попълва се при всяка проведена хемодиализа 
и се съхранява в продължение на една година. 

2. ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА се 
документира в диализен протокол, диализен жур-
нал и като декурзус в История на заболяването 
на пациента от клиниката/отделението, в което 
той е хоспитализиран.

3. ОТЧИТАНЕТО на проведените клинични 
процедури се извършва с „Медицинско направление 
за провеждане на клинична процедура/процедура за 
интензивно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 8) и елек-
тронен отчет в определен от НЗОК формат.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪ-
ГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подпис-
ва се от пациента (родителя/настойника) при 
началото на диализното лечение и е неразделна 
част от История на заболяването на пациента, 
съхранява се в клиниката/отделението, където 
пациентът е хоспитализиран.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА  
(НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРИ 
СЪСТОЯНИЯ

При остро настъпило увреждане на Вашите 
бъбреци, те не са в състояние да очистят орга-
низма Ви от отпадните продукти на обмяната на 
веществата (урея, креатитин, електролити, а също 
и вода). Това състояние (Остра бъбречна недоста-
тъчност) застрашава живота Ви. За да се осигури 
време за възстановяване на бъбречната функция, е 
необходимо да започнете диализно лечение. Една 
от формите на това лечение е хемодиализата. Тя 
се провежда в диализна клиника/отделение на 
болница. Колко ще продължи хемодиализата, 
както и колко често ще се наложи да се провежда 
тя при Вас, ще определи диализният екип.

Хемодиализата работи по следния принцип:
Вашата кръв, с помощта на кръвната помпа 

на диализния апарат се движи през тънки тръ-
бички, направени от полупропусклива мембрана. 
От другата й страна, в обратната посока тече 
диализният разтвор. Натрупаните в организма Ви 
продукти на обмяната на веществата преминават 
от кръвта в диализния разтвор и по този начин 
организмът се очиства от тях. Диализният апарат 
е в състояние да отдели и излишните течности, 
които се задържат, когато бъбреците не функ-
ционират добре. По този начин се контролира 
Вашето кръвно налягане.

За осъществяването на хемодиализното ле-
чение е необходим кръвен дебит от поне 200 
мл./мин. За осигуряване на този кръвен дебит е 
необходимо да имате подходящ постоянен съдов 
достъп. Съдовият достъп за хемодиализа при 
остри състояния се осигурява чрез катетеризи-
ране и поставяне на временен диализен катетър 
в централен венозен съд – вена югуларис, вена 
субклавия или вена феморалис.

ДИАЛИЗЕН ПРОТОКОЛ 
 (обн., ДВ, бр. 83 от 20 октомври 2009 г.)

Клиника /отделение/ диализен център: Протокол № ………
дата: ...................................... 

Пациент (име, презиме, фамилия): Диагноза: № ......... диализа 
на пациента за 
годината 

Оптимално тегло 
................ 

Състояние на диализен апарат №: Дежурен технолог: (име, подпис)

Диализатор: Съдов достъп: Диализен разтвор: Кр. помпа: Начално тегло: 

Състояние преди 
диализа: 

Хепарин: Пулс АН Оплаквания Медикация УФ 

Начален 
час:
I час 
II час
III час 
IV час 
V час 
Край на 
ХД: 

Ход на диализата, състояние след диализа: Крайно 
тегло: 

Дежурен екип: Дежурен лекар (име, подпис): Включила 
медицинска 
сестра (име, 
подпис): 

Изключила 
медицинска 
сестра (име, 
подпис): 

Началник - отделение (име, 
подпис): 
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КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА № 05 СИСТЕМНО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Продължителност до 12 часа

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ
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Изискване: Клиничната процедура се счита за завършена след провеждане на две от горепосочените 
процедури (една от които задължително е 90.59) и отразяването им в медицинската документация на 
пациента.

Проследяване на ефекта от лечението на солидни тумори се извършва с поредица от образни 
изследвания, извършени в ЛЗ - изпълнител на болнична помощ или КОЦ. Компютър-томографско 
изследване, рентгенография, МРТ, ехография, туморни маркери или костна сцинтиграфия задължително се 
провежда на всеки два до четири курса (времето за провеждането им е по преценка на лекуващия лекар 
за оценка на ефекта от проведената до момента терапия). Кодовете за отчитане на образните изследвания 
са посочени в Приложение № 24 на НРД 2012 за медицинските дейности.

Забележка: При лечение на пациент с лекарствен/и продукт/и, приложен/и интракавитарно или 
чрез парентерална инфузия, се отчита не повече от една процедура седмично.

При лечение на пациент с инжектиране на лекарствен продукт само подкожно или мускулно, КПр № 
05 се отчита веднъж месечно, независимо от броя на апликациите.

Забележка: 
Стойността на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални), осигуряващи 

основното лечение по клинична процедура по ред 5 (Наредба №40 от 2004 г. на МЗ), на необходимите 
еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори,  бифосфонати и други лекарствени 
продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от 
основното заболяване и лечение, не се включват в цената на клиничната процедура, заплащана от НЗОК .

Приложените лекарствени продукти се отчитат ежемесечно, по образеца, посочен в Приложение № 19 
на НРД 2012 за медицинските дейности.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с 
медицински стандарт „Медицинска онкология” и медицински стандарт „Клинична хематология“.
Забележка: Лечебните заведения, изпълнители на клинична процедура № 05, задължително сключват и 
договор за изпълнение на КП № № 251, 252, 254 или 298.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРУКТУРИ ПО ОНКОХЕМАТОЛОГИЯ

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И 
ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА 
ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, 
медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, 
разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура 
1.	 1.	Клиника/отделение	по	клинична	хематология/онкохематология	–	ІІ	и	ІІІ	ниво
2.	Клинична	лаборатория
3.	Образна	диагностика-	рентгенов	апарат	за	скопия	и	графия
4.	Лаборатория	(отделение)	по	клинична	патология	
5.	Микробиологична	лаборатория**
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО 
ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително 
звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на 
изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КПр и има договор с НЗОК.

Задължително звено /медицинска апаратура 
1.	Цитогенетична	лаборатория	
2.	Лаборатория	по	нуклеарно	-	медицинска	диагностика
3.	Апаратура	за	КАТ	или	МРТ,	с	осигурено	обслужване	на	болницата	24	часа	в	денонощието,	
включително	и	при	спешни	състояния
4.	Лаборатория/център	по	трансфузионна	хематология	(кръвна	банка)	с	осигурено	обслужване	на	
болницата	24	часа	в	денонощието,	включително	и	при	спешни	състояния.
5.	Имунологична	лаборатория
3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА:

- двама лекари със специалност „Клинична хематология“
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Забележка: Лекарственото лечение по клинична процедура №05 се предприема след решение на Клинична 
комисия по хематология, съгласно медицински стандарт „Клинична хематология“ и „Методични указания 
за диагностика, лечение и проследяване на пациенти със заболявания на кръвта и кръвотворните органи“ и 
само при предварително уточнено заболяване. В решението на клиничната комисия е посочен алгоритъм 
на лечение по клинична процедура – лекарствен продукт, доза, ритъм на приложение, продължителност, 
необходими контролни изследвания. Протоколът за системно лекарствено лечение при злокачествени 
заболявания е неразделна част от решението на комисията. 

Решение се издава при започване на лечението и при необходимост от смяна на лечебната 
тактика. Решенията се съхраняват в медицинската документация на пациента. 

В обхвата на клиничната процедура се включват и медикаменти за симптоматична терапия: 
антиеметици, кортикостероиди, антибиотици и др.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРУКТУРИ ПО ОНКОЛОГИЯ:
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И 
ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА 
ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, 
медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, 

разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура 

1. Клиника/отделение по медицинска онкология
или
Отделение по медицинска онкология в КОЦ, оборудвано с камина за разтваряне на цитостатици

2. Клинична лаборатория

3. Образна диагностика

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО 
ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително 
звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на 
изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КПр и има договор с НЗОК.

Задължително звено /медицинска апаратура 

1. Апаратура за МРТ 

2. Лаборатория по нуклеарно-медицинска диагностика

3. Лаборатория (отделение) по клинична патология
3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА:

- двама лекари със специалност по „Медицинска онкология” или „Вътрешни болести” и „Онкология”.
Забележка: Системно лекарствено лечение по клиничната процедура се предприема след решение на 

Клинична комисия за лекарствено лечение на злокачествени заболявания.
В Комисията за лекарствено лечение на злокачествени заболявания участват лекари с призната 

специалност по „Вътрешни болести“ и „Онкология“ или „Медицинска онкология“. Заповед за състава на 
Комисията за лекарствено лечение на злокачествени заболявания – председател и членове, се издава от 
Ръководителя на лечебното заведение и се връчва на членовете срещу подпис. В решението на Комисията/
Онкокомитета е посочен алгоритъм на лечение по клинична процедура – лекарствен продукт, ритъм на 
приложение, продължителност, необходими контролни изследвания. Протоколът за системно лекарствено 
лечение при злокачествени заболявания е неразделна част от решението на комисията.

Решение се издава при започване на лечението и при необходимост от смяна на лечебната тактика. 
Решенията се съхранявт в медицинската документация на пациента.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. ИНДИКАЦИИ:

- провеждане на неоадювантна химиотерапия;
- провеждане на адювантна химиотерапия;
- лечение с парентерални бифосфонати; 
- парентерална таргетна терапия;
- лечение с алфа-интерферон;
- приложение на колониостимулиращи фактори;
- итравезикална химио- и имунотерапия;
- противотуморна имунотерапия;
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- лечение с кръв и кръвни биопродукти (при апластична анемия, миелодисплазиини синдроми, хронични 
анемии, тромбастении; фактори на кръвосъсирването - при физиологична невъзможност за самостоятелно 
приложение или необучени пациенти с коагулапатии);

- провеждане на кортикостероидна и имуносупресивна терапия (при капиляротоксикоза, имунна 
тробоцитопения);

- овладяване на кръвоаизливен епизод при вродени коагулопатии;
- провеждане на хелаторно парентерално лечение при желязно свърхнатоварване;
- химиотерапия/хормонотерапия при метастазирало заболяване;
- флеботомия при регулярен режим на кръвопускане (при полицитемия есенциалис, полиглобулии).

2. АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ. 
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Терапевтичният подход при системно лекарствено лечение при солидни тумори се съобразява и с 

общото състояние на пациента от приложената скала:
СКАЛА НА ECOG ЗА PERFORMANCE STATUS:
0 - нормална физическа активност
1 - с наличие на симптоматика, но амбулаторен; може да извършва лека работа у дома или в офис
2 - амбулаторен и в състояние да се самообслужба, но не може да работи; под 50% от времето е на 

легло;
3 - ограничени възможности за самообслужване,  повече от 50% от времето е на легло;
4 – напълно инвалидизиран, изобщо не може да се обслужва сам, непрекъснато е на легло;
5 - смърт
Oken, M.M., Creech, R.H., Tormey, D.C., Horton, J., Davis, T.E., McFadden, E.T., Carbone, P.P.: Toxicity And 

Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982.
Клиничната процедура се провежда при болни с морфологично (цитологично или хистологично) 

потвърдена диагноза, с необходимост от съответната терапия съобразно международни и национални 
критерии (препоръки и алгоритми).

Медицинските дейности по провеждане на процедурата включват:
-	 оценка на параклиничните показатели и  образните изследвания;
-	 преглед на пациента и отразяване на състоянието му и жизнените показатели в протокол за клинична 

процедура;
-	 изчисляване на необходимите дози цитостатици или биологични продукти съобразно ръста и теглото 

на пациента;
-	 подготвяне на инфузионния разтвор при условия, съответстващи на изискванията в медицински 

стандарт „Медицинска онкология“;
-	 реализиране на инфузията и отразяване на използваните медикаменти в протокол за системно 

лекарствено лечение при злокачествени заболявания.
В обхвата на клиничната процедура се включват и лекарствени продукти за симптоматична терапия: 

антиеметици, кортикостероиди, антибиотици и др.
Контрол на хематологичните показатели се извършва в критичния период - 8 - 10 ден от деня на 

инфузията по преценка на лекуващия лекар.
Лечението се провежда само след писмено съгласие на пациента, отразено в болничната документация.
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА 

ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 

УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА

Медицински критерии за завършена клинична процедура:
Реализиране на планираната терапия – основен критерий. След извършването на процедурата пациентът 

е в стабилно състояние. 
При необходимост (усложнения от лечението, влошаване на състоянието) болният се хоспитализира 

по КП № 298 „Системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години с минимален 
болничен престой 3 дни“ или по КП №№ 251, респ. 252.

Указания за продължаване или промяна на лечението  (време за явяване  за следващо вливане, 
необходимост от медикаментозна подготовка за него, провеждане на контролни изследвания), са също 
критерии за завършена клинична процедура и се документират в болничната документация.
4. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за 
медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА

1. Основен документ за проведените дейности по клинична процедура е “История на заболяването”/
Онкологично досие. 

2. Клиничните процедури за системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания се отразяват в 
„Медицинско направление за клинична процедура/процедура за интензивно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 8).
3. Отчитането на проведените клинични процедури се извършва ежемесечно с “Медицинско направление 
за провеждане на клинична процедура/процедура за интензивно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 8) и с „Отчет 
за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение или по клинични 
пътеки в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията“ (по образец към приложение
№ 19 на НРД 2012).

Отчитането на приложените лекарствени средства на ЗЗОЛ се извършва ежемесечно.
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ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Солидните злокачествени тумори са заболявания, които произлизат от тъканите на организма (с 
изключение на кръвотворната и лимфната тъкан), имат прогресивен ход и може да засегнат и други органи 
и системи. Досега не е установена напълно причината за появата им. 

Кои са най-честите оплаквания, предизвикани от солидните злокачествени тумори?
Първите прояви са нехарактерни: отпадналост, безапетитие, неясна температура, лека болезненост в 

засегнатия орган, тежест в корема, редуващи се диария и запек, отслабване на тегло, болка в гърдите, задух 
или упорита кашлица, намалена работоспособност. Установяват се неясни уплътнения в различни части на 
тялото, увеличени лимфни възли - най-често шийно или в подмишничната област, като те не са болезнени 
и постепенно нарастват. При мъжете може да има учестено уриниране, особено нощем, както и болка в 
тестисите. 

Какви методи и процедури са необходими за поставяне на диагнозата „злокачествен тумор”?
Предварителните изследвания за поставяне на диагнозата се провеждат от Вашия личен лекар в 

съответната лаборатория, където ще Ви вземат кръв от вената. След това ще Ви бъдат направени ехографски 
и рентгенови изследвания на различни части от тялото.

При установяване на отклонения от нормата ще бъдете насочен към съответен специалист (хирург, 
гинеколог, уролог, пулмолог, оториноларинголог и пр.). Той ще назначи допълнителни специализирани 
изследвания. Диагнозата злокачествен тумор ще бъде поставена след осъществяване на биопсия на съмнителния 
участък или ангажирани от тумора лимфни възли или тъкани. За да бъде потвърдена диагнозата, трябва 
да се направи хистологична преценка на биопсията от патолог, както и допълнителни имунохистохимични 
изследвания при необходимост.

При установяване на злокачествен тумор всички Ваши изследвания ще бъдат представени на 
онокологична комисия, в която има специалисти от различни области за обсъждане на най-добрия метод или 
комбинация от различни методи за Вашето лечение. Вие ще бъдете насочен към съответния специалист (хирург, 
лъчетерапевт или химиотерапевт) за провеждане на лечението. В консултативния кабинет на съответната 
клиника/отделение специалистът оценява направените лабораторни и инструментални изследвания, подготвя 
документите за приемането в клиниката/отделението и Ви определя ден и час за постъпване (освен в 
случаите на спешност). 

Как се лекуват солидните злокачествени тумори?
Лечението е комплексно, като се прилагат в различна последователност оперативно, лъчево или 

лекарствено лечение. Основни локални методи на лечение са оперативно и лъчелечение. Лекарственото 
лечение се използва в определени случаи  преди операцията, за да се намали обема на тумора и да се съхрани 
оперирания орган. В някои случаи, когато се установи, че туморът не може да се премахне оперативно, 
поради проникването му в околните органи или при наличие на разсейки, химиотерапията най-често остава 
единствен метод на лечение. 

Вие ще получите подробна инструкция за медикаментите, които се използват за Вашето лечение. 
Лечението се провежда с прилагане на няколко курса химиотерапия с паузи между тях, след което се 

отчита постигнатия ефект. 
Какви усложнения може да настъпят при провеждане на системно противотуморно лекарствено 

лечение?
Лечението се провежда само във високоспециализирани химиотерапевтични клиники и отделения, в 

които има квалифициран персонал, необходимите лекарства и подходящи условия за прилагането им.
Усложненията от провежданото лечение са свързани предимно с използваните противотуморни 

лекарства:
•	стерилитет (често обратим);
•	безапетитие, гадене, повръщане, диария, промяна във вкусовите усещания 
•	косопад – настъпва при повечето лекарствени комбинации и е обратим - след преустановяване на 

лечението косата израства отново;
•	намаляване броя на кръвните клетки (левкопения, тромбоцитопения, анемия), които най-често се 

възстановяват в паузите между курсовете, а по-рядко налагат прилагане на растежни фактори (на бялата 
или червена кръвна редица).

•	нарушаване на менструалния цикъл; 
•	възпаление на вената (флебит), в която се въвеждат лекарствата. Изразява се в локално зачервяване, 

болка, повишаване на локалната и обща температура; 
•	кожен обрив, промени на ноктите, оцветяване на кожа и лигавици;
•	промяна в цвета на урината непосредствено след венозната инфузия;
•	реакции на свръхчувствителност.

Съществуват симптоматични средства за преодоляване на посочените нежелани лекарствени 
реакции. 

Моля, обърнете се към лекаря, назначаващ Вашето лечение, за допълнителна информация.
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КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА № 06 ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРИ ВРОДЕНИ ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

(Z08.7) Последващо изследване след комбинирано лечение на злокачествено новообразувание
(Z09.7) Последващо изследване след комбинирано лечение по повод на други състояния – вродени 

хематологични заболявания

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ
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Изпълнението на клиничната процедура по различните рубрики на МКБ-10 следва алгоритъма, отразен 
в Приложение №11 Наредба № 40 от 2004 г. (ДВ.бр.99, 14.12.2012г.).

Клиничната процедура се отчита с лист за диспансерно наблюдение, който става неразделна част от 
медицинската документация на пациента.

Обемът на изследванията и консултациите влиза в цената на клиничната процедура.
Клиничната процедура се счита за завършена, когато е извършен пълния обем от задължителни 

дейности, съгласно Наредба № 40 от 2004г. на МЗ за основния пакет здравни дейности, гарантиран от 
бюджета на НЗОК.

Процедурата се заплаща от НЗОК само за пациенти, които в съответния отчетен период не са 
провеждали процедури по ред 5 или 7 от (Наредба №40 от 2004 г. на МЗ) или лъчелечение или оперативно 
лечение по повод на основната диагноза, за която са диспансеризирани. За всеки пациент се заплащат 
отчетените диспансерни прегледи, които не могат да надвишават броя на посочените в приложението. При 
рецидив на основното заболяване и при преминаване на заболяването в по-напреднал стадий, диспансерното 
наблюдение на пациента започва отново от първото мероприятие, предвидено за случаите на първоначална 
диспансеризация.

Лекарят, водещ диспансерното наблюдение отчита при диспансерен преглед поне едно от 
изследванията, посочени в колона №6, съгласно честотата на дейностите по колона №7 и при необходимост 
консултациите по колона №8 от Приложение №11 на Наредба №40 от 2004г.

Лечебно заведение, което не разполага с РЕТ-СТ, не може да отчита клинична процедура № 6 само с 
резултат от РЕТ-СТ.

При необходимост от извършването на допълнителни изследвания, неупоменати в блок Кодове на 
основни процедури по МКБ-9 КМ, клиничната процедура се отчита с друга/други диагностични процедури 
от Приложение № 24. 
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА. 

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И 
ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА 
ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, 
медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, 
разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Диагностично-консултативен блок към ЛЗБП
или 

Диагностично-консултативен блок  към КОЦ

2. Клинична лаборатория

3. Образна диагностика – апарат за скопия и графия
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО 
ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително 
звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на 
изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КПр и има договор с НЗОК.

Задължително звено /медицинска апаратура 

1. Апаратура за КАТ или МРТ

2. Лаборатория по нуклеарно-медицинска диагностика

3. Лаборатория/отделение по клинична патология

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА
Необходимите специалисти за изпълнение на клиничната процедура са в съответствие с изискванията 

на Наредба № 40 от 2004г.(обн. ДВ бр.99 от 14. 12.2012г.).
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА
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1. ИНДИКАЦИИТЕ за периодиката и провеждането на клиничната процедура са в съотвествие с 
изискванията, посочени в Приложение № 11 на Наредба № 40 от 2004г. (обн.. ДВ бр.99 от 14.12.2012г. ) 

ПРИ ДИСПАНСЕРНОТО НАБЛЮДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА 
СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 
УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

2. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за 
медицинската експертиза на работоспособността.
ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА
1. Документ за проведените дейности по клинична процедура е бл. МЗ-НЗОК № 9 „Лист за диспансерно 
наблюдение при злокачествени заболявания“. Попълва се при всяка проведена процедура и се съхранява в 
лечебното заведение. 
2. Извършените: клиничен преглед; специализирани или високоспециализирани дейности и  специализирани 
или високоспециализирани медико-диагностични дейности се отразяват в бл. МЗ-НЗОК № 9 „Лист за 
диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания“ и се отчитат в РЗОК. Обемът и честотата на 
посочените дейности е съобразно Наредба № 40 (ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.)

ПРОЦЕДУРА № 08 ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ ДЕЦА С АСИСТИРАНО ДИШАНЕ 
СЪС ИЛИ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СЪРФАКТАНТ

Минимален престой – 24 часа

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
Изключва:
ЕКГ на плод - 75.32

**89.54 ЕЛЕКТРОГРАФСКО МОНИТОРИРАНЕ
пулсоксиметрия

Изключва:
амбулаторно сърдечно мониториране - 89.50
електрографско мониториране при операция - не кодирай!

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ
Изключва:
електрокардиографско мониториране при операция - не кодирай!

**89.61 МОНИТОРИРАНЕ НА СИСТЕМНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ

**89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
РЕСПИРАТОРНА ТЕРАПИЯ
Изключва:
поставяне на въздуховод - 96.01-96.05
друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72

*93.90 ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПОЗИТИВНО НАЛЯГАНЕ В ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА (СРАР)

*93.91 ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ С ИНТЕРМИТИРАЩО ПОЗИТИВНО НАЛЯГАНЕ (IPPB)-

*93.96 ДРУГО КИСЛОРОДНО ОБОГАТЯВАНЕ
Кислородолечение 

(Забележка: В първите 24 часа след прекратяване на механичната вентилация)

ДРУГА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ
Включва: ндотрахеално респираторно асистиране
интермитираща мандаторна вентилация (IMV)
позитивно крайно експираторно налягане (PEEP)
вентилация с подпомагащо налягане (PSV)
такива през трахеостома
отвикване на интубиран (ендотрахеално) пациент
такава при трахеостомия

*96.71  ПРОДЪЛЖИТЕЛНА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ ПОД 96 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЧАСА
Включва и интермитираща мандаторна вентилация ( IMV )
Вентилация чрез трахеостома
Вентилация с подпомагащо налягане (PSV) 
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ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
 подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
 интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
 интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ
Включва: тотално или допълващо парентерално хранене

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

Изискване за отчитане на процедурата за интензивно лечение: клиничната процедура се счита за 
завършена при провеждането на трите диагностични процедури и на три терапевтични процедури (две от 
които задължително процедури с кодове 99.15 и 99.18), посочени в блок Кодове на основни процедури по 
МКБ-9 КМ.

Процедурата е с продължителност 24 часа. Започната процедура не може да бъде прекратена преди 
изтичане на продължителността й. При липса на основания за прекратяване на процедурата след изтичане 
на продължителността й се преминава към изпълнение на следваща процедура.

Прекратяване на тази процедура се предприема само ако пациентът излезе от моделите за прием - в 
т.ч. отпадане необходимостта от механична вентилация или от асистирано дишане с назален CPAP – и при 
него не се появят нови приемни критерии в продължение на 24 последователни часа. Посочените 24 часа, 
в които пациентът се наблюдава се считат за една процедура. 
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИНТЕНЗИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ:
Процедурата за интензивно лечение се изпълнява в клиника/отделение по неонатология от ІІІ ниво на 
компетентност, съгласно медицински стандарт по „Неонатология”. Изискванията за наличие на задължителни 
звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Неонатология”.
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И 
ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА 
ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, 
медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, 
разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/ медицинска апаратура

1. Неонатологична клиника/отделение - ІІІ ниво на компетентност

2. Клинична лаборатория (от ІІ или ІІІ ниво)*

3. Структура за рентгеново изследване - рентгенов апарат за скопия и графия със 7-часов работен ден  
и на повикване при необходимост

4. Микробиологична лаборатория**

*Забележка: В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична 
лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното 
ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – 
структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да 
бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително 
се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата 
по неонатология.
**Забележка: Изискванията за наличие на микробиологична лаборатория на територията на болницата се 
прилагат от 01.01.2014г. До 31.12.2013г. болницата може да бъде обслужвана от микробиологична лаборатория 
на територията на населеното място.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО 
ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено 
чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията 
за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/ медицинска апаратура

1. Имунохематологична лаборатория

2. Лаборатория (отделение) по клинична патология

3. МРТ/КТ
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3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Необходими специалисти за за лечение на пациенти на възраст до 28-ия ден от раждането (съгласно 

медицински стандарт по “Неонатология”):
- трима лекари със специалност по неонатология, един от които с квалификация за извършване на 

ехография; 
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.
След приключване на лечението по клинични пътеки №№ 275, 276, 277 и 278 (изпълнени основни 

диагностични и терапевтични процедури и спазен минимален болничен престой) и при наличие на показания 
за продължаване на интензивното лечение по отношение на пациента могат да бъдат проведени процедури 
за интензивно лечение при спазване на следните критерии:

Приемът на пациент в интензивно отделение/клиника по посочената процедура за интензивно лечение 
се основава на наличието на едно или повече от посочените състояния: 

1) новородени деца с необходимост от изкуствена вентилация след приложение на сърфактант 
(интермитентна вентилация с позитивно налягане, интермитентна мандаторна вентилация, СРАР) и през 
първите 24 часа след прекратяване на изкуствената вентилация; 

2) новородени деца с необходимост от изкуствена вентилация (интермитентна вентилация с позитивно 
налягане, интермитентна мандаторна вентилация, СРАР) без необходимост от предхождащо сърфактант 
лечение и през първите 24 часа след прекратяване на изкуствената вентилация; 

3) новородени деца след проведена оперативна интервенция, когато отговарят на изискванията на т. 1 
или т. 2 (посочени по-горе). 
2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. 

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ 
Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, 
КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Извършените диагностични и терапевтични процедури се отразяват в интензивен/реанимационен 
лист, задължителен за всяко дете по процедурата за интензивно лечение. Мониториране на жизненоважните 
показатели (пулсоксиметрия и артериално налягане) се провежда непрекъснато по време на механичната 
вентилация, и в първите 24 часа след прекратяването й. 

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 
Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА 
ЗДРАВЕТО. 

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 
УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. КРИТЕРИИ ЗА ЗАВЪРШЕНА ИНТЕНЗИВНА ПРОЦЕДУРА.

Медицински критерии за завършена процедура за интензивно лечение:
- клинично овладяване на симптоматиката;
- стабилизиране на хемодинамиката: сърдечна честота и артериално налягане, в рамките на 

референтните стойности за гестационната и постнаталната възраст;
- нормализиране на показателите от пулсоксиметрията и киселинно-алкалното състояние в референтни 

стойности според гестационната и постнаталната възраст.
Забележка: Процедурата за интензивно лечение се отчита с документ „Медицинско направление 

за извършване на клинична процедура/процедура за интензивно лечение“ (бл. № 8 на МЗ-НЗОК), като в 
същия се отразява № на последната ИЗ на пациента по предходната КП, по която е лекуван. 

До получаване на собствено ЕГН новороденото дете се отчита само с № на ИЗ на новороденото.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” на пациента (ИЗ) 
(по предходната клинична пътека, по която е лекуван пациента) и в „Медицинско направление за провеждане 
на клинична процедура/ процедура за интензивно лечение ” - бл.МЗ-НЗОК № 8.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” 
и интензивен/реанимационен лист, който става неразделна част от ИЗ по предходната клинична пътека, по 
която е лекуван пациента.
3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от родителя/
настойника и е неразделна част от “История на заболяването”.

ИНТЕНЗИВЕН/РЕАНИМАЦИОНЕН ЛИСТ И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 
СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО” на предходната клинична пътека, по 
която е лекуван пациента. 
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ПРОТОКОЛ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ СЪС СЪРФАКТАНТ 

Име: …………………………………………………………………………………………..........................................................................................
ЕГН на майката oooooooooo

ИЗ №: ooooo
Гестационна възраст...........................................................
Телесно тегло: …………….....................................................
Час на раждане.....................................................................
Час на инсуфлация...............................................................
Първа доза (час и дата)..........................................................
Втора доза (час и дата)...........................................................

НЕОБХОДИМИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО Да Не
Хематологични изследвания
Рентгеново изследване на бял дроб
Кръвно-газов анализ
Биохимични показатели
Микробиологично изследване на трахеален аспират 
Хемокултура

АНАМНЕСТИЧНИ ДАННИ ЗА:
1. Преждевременно раждане
2. Антенатална кортикостероидна профилактика
3. Перинатална асфиксия
4. Майчино-фетална инфекция

ПОКАЗАНИЯ
1. Хиалинно-мембранна болест
2. Аспирационен синдром
3. Неонатална пневмония
4. Дихателна недостатъчност с клиника на сърфактант дефицит
5. Аномалии на дихателната система
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Аномалии на ЦНС, несъвместими с живота

ВЪЗМОЖНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ СЛЕД ТЕРАПИЯ СЪС СЪРФАКТАНТ
1. Екстраалвеоларни газови колекции (пневмоторакс, пневмомедиастинум)

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАХЕАЛНАТА ИНСУФЛАЦИЯ
Сърфактантът се прилага в доза 100-200 мг/кг телесна маса по протокол. Ранното приложение на сърфактанта води до 
намаляване на дихателната недостатъчност, редуциране необходимостта от продължителна изкуствена вентилация.
Начин на аплициране: 
Предварително се катетериза трахеята през тубуса и се определя мястото на инсуфлацията. Количеството се инсуфлира 
първоначално в десния бял дроб като внимателно се изтегля сондата и се провежда обдишване с амбу в продължение 
на 1 минута. Бързото инстилиране предоределя по-равномерното разпределение на препарата в терминалните 
бронхиоли и алвеоли. След стабилизиране на функционалните показатели се извършва и инсуфлацията в левия бял 
дроб. Мониторирането на сърдечната честота и сатурацията се провеждат през целия период на сърфактант терапията. 
Параметрите на респиратора се определят от клиничната симптоматика и показателите от мониторинга.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ 
Вашето дете е рисково новородено дете. Степента на риска се определя от възможностите за адаптация 

към новия начин на живот извън утробата на майката. 
Рисковите новородени деца са:

1. Преждевременно родени деца – преди 37-ма гестационна седмица с адекватно тегло за 
гестационната възраст.

2. Преждевременно родени деца – преди 35-та гестационна седмица с ниско или екстремно 
ниско тегло – висок риск

3. Новородени деца с данни за мозъчно страдание по време на раждането (перинатална асфиксия)
4. Новородени деца с данни за майчино-фетална инфекция 
5. Новородени деца с аномалии, деца на майки с диабет и деца от патологична бременност
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6. Новородени от многоплодна бременност
Новородените деца със забавена сърдечно-белодробна адаптация се насочват към специализирани 

звена за интензивно лечение. 
Интензивното лечение представлява комплекс от животоспасяващи процедури и дейности, които се 

извършват от високо квалифицирани екипи от неонатолози, консултанти от педиатрични субспециалности и 
реанимационни сестри и акушерки. В реанимацията рутинно се прилагат апаратна вентилация, мониторен 
контрол и парентерално хранене.

В зависимост от основното заболяване се налага извършване на високо технологични диагностични и 
лечебни процедури. Съобразно тежестта на заболяването се налага различен по продължителност болничен 
престой, който може да достигне и до 6 месеца. Късните последици от повечето заболявания на този 
рисков контингент се дължат на основното заболяване като информация за това се получава ежедневно от 
лекуващия лекар и след цялостното диагностично уточняване.
Сърфактант - терапията е високо-технологична животоспасяваща процедура, която се прилага по спешност 
при деца с тежка дихателна недостатъчност вследствие първичен или вторичен сърфактант-дефицит.

При допълнителни въпроси относно състоянието на детето и лечението родителите могат да се 
обръщат към лекуващия лекар или завеждащ отделението.
Мониторинг на ЖВП       ИЗ № ……………..…… Име: …………………………….………...... Тубус: …………….. см

Дата…………… 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6
СЧ Вливане на 

електролити
ДЧ
Арт. налягане
С/Д/средно
Tc Sat O2 Парентерално 

хранене
ЛАВАЖ
ДИУРЕЗА
МЕДИКАМЕНТИ:

Дата ………… 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6
СЧ
ДЧ
Арт. налягане
С/Д/средно
Tc Sat O2
ЛАВАЖ
ДИУРЕЗА
МЕДИКАМЕНТИ:

Дата ………… 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6
СЧ
ДЧ
Арт. налягане
С/Д/средно
Tc Sat O2
ЛАВАЖ
ДИУРЕЗА
МЕДИКАМЕНТИ:
Лист №                   ИМЕ: ………………….……… Роден/а/ на …..…………… Тегло: …………..…….. ГВ………….….

КАС Дата
Час

Дата
Час

Дата
Час

pH
pCO2
pO2
AB
SB
BE
O2Sat
HR
RR
Tc Sat O2
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Сърфактант

Вентилационен режим

FiO2
Fr
Tin/Tex
I:E
Pmax
PEEP
PO2
FiO2
OI
MAP
лаваж

Приложение №1 
Списък на специалистите, оказващи болнична помощ по   

КПр/Пр (№ и име на клиничната процедура/процедура) ………………………., посочена в 
чл………………….. от Договор №…………………………

№ 
по 
ред

Име на изпълнителя на 
медицинска помощ Специалност Квалификация

       

       

     

За възложителя:
Директор на РЗОК

За изпълнителя:
Представител на лечебното заведение

Забележка: Тази таблица се изготвя и попълва за всяка клинична процедура/процедура.
В графа „Квалификация“ се посочват сертификати, издадени от отдел следдипломна квалификация към 

Медицински университет; 
Сертификатите и свидетелствата за професионална квалификация (но не и за клинична компетентност), 

нямат ограничителен период и не се изисква всяка година да се презаверяват от Ректора на МУ. 
№ на договора се попълва след сключването му с РЗОК от служителите на съответната РЗОК.

Приложение № 6 

Процедури по приложение № 13, 14 и 15 от Наредба № 40 от 2004 г. от Решението

ПРОЦЕДУРА № 09  ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ С  
МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  И/ИЛИ ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ 

Минимален престой - 1 ден (не по-малко от 24 часа)
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
**89.29 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ПИКОЧОПОЛОВАТА СИСТЕМА – МОНИТОРИРАНЕ НА 
ПОКАЗАТЕЛИ В УРИНАТА

Включва задължително следните показатели – албумин, уробилиноген, рН, кетотела, захар и седимент в уринна 
проба, обем диуреза с отвеждане на урината в затворена система, 24 часова урина, измерване на относително тегло 
и бъбречен клирънс;

Биопроба (посявка с антибиограма) на урина – по показания
**89.51 МОНИТОРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ - ПОСТОЯНЕН И НЕПРЕКЪСНАТ МОНИТОРИНГ 
ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.
**88.72 ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 
**88.74 ЕХОГРАФИЯ – КОРЕМНИ ОРГАНИ 
ВКЛЮЧВА И ЕХОГРАФИЯ НА ПЛЕВРАЛНИ КУХИНИ – ПО ПОКАЗАНИЯ 
**89.62 МОНИТОРИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВЕНОЗНО НАЛЯГАНЕ
**89.63 АПАРАТНО МОНИТОРИРАНЕ НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ – НЕИНВАЗИВНО ИЛИ ИНВАЗИВНО
**89.65 АЛКАЛНО-КИСЕЛИННОТО СЪСТОЯНИЕ В ПРОБИ ОТ АРТЕРИАЛНА КРЪВ
**89.66 МОНИТОРИРАНЕ  ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ГАЗОВЕ (КИСЛОРОД И ВЪГЛЕРОДЕН 
ДВУОКИС)
**89.68 МОНИТОРИРАНЕ НА СЪРДЕЧЕН МИНУТЕН ОБЕМ 
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**89.70 МОНИТОРИРАНЕ (ИЗМЕРВАНЕ И ИЗЧИСЛЕНИЕ) НА БАЛАНСНА ПРИЕТИ/ОТДЕЛЕНИ ТЕЧНОСТИ 
**90.59 МОНИТОРИРАНЕ НА КРЪВНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ 
Включва задължително всички посочени изследвания:

Мониториране на кръвни показатели: хемоглобин, хематокрит,брой еритроцити, кръвна захар, електролити в 
серум, брой левкоцити, диференциално броене на бяла кръв, протромбиново време, брой тромбоцити, билирубин, 
креатинин, общ белтък и албумин;

Мониториране на кръвни показатели:урея, йонограма, трансаминази, серумна амилаза, фибриноген, вр. на 
кървене, вр. на съсирване, аРТТ, тромбоцити и други – по показания;

Хемокултура и антибиограма.
Токсични нива на медикаменти или други токсични субстанции

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
*31.1  ВРЕМЕННА ТРАХЕОСТОМИЯ 
трахеостомия за подпомагане на дишането
*38.93  ПУНКЦИЯ  НА  ВЕНОЗЕН СЪД  С ПЕРИФЕРНА И/ИЛИ ЦЕНТРАЛНА ВЕНОЗНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ
*38.91 ПУНКЦИЯ  НА  АРТЕРИАЛЕН СЪД С КАТЕТЕРИЗАЦИЯ – ПРИ ПОКАЗАНИЯ.
Изключва:

същата при сърдечна катетеризация - 37.21-37.23
при бъбречна диализа - 38.95

*39.95 ХЕМОДИАЛИЗА И/ИЛИ ДРУГИ МЕТОДИ ЗА ЕКСТРАКОРПОРАЛНО ОЧИСТВАНЕ НА КРЪВТА. ПРИ 
ПОКАЗАНИЯ.
*93.39 ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
*96.04   ЕНДОТРАХЕАЛНА ИЛИ НАЗОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ  
*93.94 АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ
*93.96 КИСЛОРОДНО ЛЕЧЕНИЕ
*96.07 ПОСТАВЯНЕ НА (НАЗО-) ГАСТРАЛНА СОНДА И/ИЛИ НАЗОЙЕЮНАЛНА СОНДА.
интубация за декомпресия и/или ентерално хранене.
НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ, ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ
*96.35 СТОМАШНО ХРАНЕНЕ СЪС СОНДА
*96.70 ПРОДЪЛЖИТЕЛНА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ 
ИЗВЪРШВА СЕ:
 ЧРЕЗ ОРОТРАХЕАЛНА ИЛИ НАЗОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ  НА ТРАХЕЯТА;
ИЛИ
ЧРЕЗ ТРАХЕОСТОМНА КАНЮЛА
НЕИНВАЗИВНА ВЕНТИЛАЦИЯ – ПРИ ЗАПАЗЕНИ РЕФЛЕКСИ И СЪЗНАНИЕ НА ПАЦИЕНТА
ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ
*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА
*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ
трансфузия на тромбоцитна маса
*99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ
трансфузия на антихемофилен фактор
*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ
трансфузия на плазма
Изключва:
инжекция (трансфузия) на:
 гамавенин - 99.16
 гама-глобулин - 99.14
*99.08  ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ
Колоид-съдържащи разтвори
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО
Включва:

Подкожна и/или интрамускулна инжекция  и/или  интравенозна инжекция или инфузия 
*99.10 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ТРОМБОЛИТИЧНО ВЕЩЕСТВО
стрептокиназа
тъканен плазминогенен активатор
урокиназа
*99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ
парентерално хранене
*99.18 ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ - ИНФУЗИЯ НА КОЛОИД-НЕСЪДЪРЖАЩИ РАЗТВОРИ
*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИКОАГУЛАНТИ
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО
Включва:

Подкожна и/или интрамускулна инжекция  и/или  интравенозна инжекция или инфузия 
*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
*99.26 ИНЖЕКЦИЯ НА СЕДАТИВА И/ИЛИ АНЕСТЕТИЦИ 
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
КОНВЕРСИЯ НА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ
*99.60 КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ 
*99.61 ПРЕДСЪРДНО КАРДИОВЕРЗИО
*99.62 ДРУГ ЕЛЕКТРОШОК НА СЪРЦЕТО
дефибрилация
външна стимулация с електроди
*99.63 СЪРДЕЧЕН МАСАЖ ПРИ ЗАТВОРЕН ГРЪДЕН КОШ
съречен масаж 
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Изискване: Процедура № 09 се счита за завършена, ако са приложени и отчетени задължително 
следните процедури:

1. Диагностични процедури, които се прилагат всеки ден - **89.51, **89.62, **89.63, **89.70;
2. Диагностични процедури, които се прилагат задължително при постъпване и при излизане от 

модела за провеждане на интензивно лечение - **89.29,  **89.65, **89.66, **90.59; 
3. Терапевтични процедури, които се прилагат всеки ден  - 38.93, *93.96, *96.04, *96.07, *96.70,  

*99.18, *99.19  и *99.29;
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА 

ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ:

Процедура № 09 се изпълнява в клиника/отделение IІI ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт по „Анестезия и интензивно лечение”. Изискванията за наличие на задължителните звена, апаратура 

и специалисти са в съответствие с посоченият медицински стандарт по „Анестезия и интензивно лечение”.

    1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И 

ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА 

ПОМОЩ
1.1 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ 

И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 
БОЛНИЧНА ПОМОЩ – ЗА КАИЛ/ОАИЛ III НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Задължително звено/медицинска апаратура

1. КАИЛ/ОАИЛ III ниво на компетентност с осигурено 24 часово дежурство (физическо присъствие в структурата) 

на лекар/лекари със специалност Анестезиология и интензивно лечение в съответната структура. 

2. Клинична лаборатория II- III ниво

3. Образна диагностика - рентгенов апарат за скопия и графия 

4. Микробиологична лаборатория
5.Структура за диализно лечение I, II или III ниво на компетентност или осигурена възможност за провеждане на 

диализно лечение на място 
В условията на спешност процедурите могат да бъдат извършвани и в болници с разкрита 

клиника/отделение по анестезия и интензивно лечение от второ ниво на компетентност в съответствие с 
изискванията на медицинския стандарт „Анестезия и интензивно лечение”.

1.2 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ 
И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 
БОЛНИЧНА ПОМОЩ – ЗА КАИЛ/ОАИЛ II НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Задължително звено/медицинска апаратура

1. КАИЛ/ОАИЛ II ниво на компетентност с осигурено 24 часово дежурство (физическо присъствие в структурата) на 
лекар/лекари със специалност АИЛ в съответната структура. 
2. Клинична лаборатория II- III ниво

3. Образна диагностика - рентгенов апарат за скопия и графия 

4. Микробиологична лаборатория

5. Клиника/Отделение по спешна медицина. 

6. Наличие на лечебни структури по специалностите - вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, 
кардиология, неврология, хирургия, ортопедия и травматология – минимум II ниво на компетентност  
7. Структура по хемодиализа   I, II или III ниво

8. Клиника/Отделение по съдебна  медицина

9. Клиника/отделение по клинична патология

10. Структура по трансфузионна хематология

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително 
звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на 
изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази процедура и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Отделение/лаборатория по клинична патология – само за III ниво 

2. КАТ и/или МРТ с осигурен 24-часов достъп, вкл. в условията на спешност
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3.НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА № 09.
3.1 За МБАЛ с КАИЛ/ОАИЛ ІІІ-ниво – седем лекари със специалност по „Анестезиология и 

интензивно лечение“, съгласно медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“
- за СБАЛ с КАИЛ/ОАИЛ ІІІ-ниво – минимален брой лекари  седем, от които поне двама са със 

специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“, а останалите са със специалността  по която се 
осъществява интензивното лечение.

- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по микробиология;
- лекар със специалност по образна диагностика;
3.2  За ЛЗ за БМП с КАИЛ/ОАИЛ ІІ-ниво - пет лекари със специалност „Анестезиология и 

интензивно лечение“.
 -лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по микробиология;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по вътрешни болести;
- лекар със специалност по детски болести;
- лекар със специалност по акушерство и гинекология;
- лекар със специалност по кардиология;
- лекар със специалност по неврология;
- лекар със специалност по хирургия;
- лекар със специалност по ортопедия и травматология;
- лекар със специалност по нефрология;
- лекар със специалност по спешна медицина;
- лекар със специалност съдебна медицина;
- лекар със специалност по клинична патология;
- лекар със специалност по трансфузионна хематология.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

        Индикациите за хоспитализация се определят се от състоянието на основните жизнени функции на 
организма и/или от прогнозата за евентуални фатални нарушения в тях. 

Процедура № 09 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация 
и/или парентерално хранене” се прилага при нестабилни критично болни, които се нуждаят от комплекс 
от интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи. Това са пациенти с нужда от механична 
вентилация, фармакологична хемодинамична поддръжка, спешни хирургични интервенции с висок риск 
и необходимост от интензивни грижи и/или парентерално хранене.

Процедура № 09 се прилага при следните специфични заболявания и състояния на болните, които 
са подходящи за прием и лечение в структура за интензивно лечение:
1.Сърдечно съдова система
1.1 Остър инфаркт на миокарда с усложнения
1.2 Кардиогенен шок
1.3 Тежки аритмии с нужда от интензивен мониторинг и интензивно лечение.
1.4 Остра застойна сърдечна слабост с дихателна недостатъчност и/или нужда от
фармакологична/механична циркулаторна поддръжка
1.5 Хипертензивна криза, неподдаваща се на лечение в профилно отделение
1.6 Нестабилна ангина пекторис с аритмия, хемодинамична нестабилност или персистираща гръднаболка/
дискомфорт
1.7 Сърдечен арест/състояние след сърдечен арест
1.8 Сърдечна тампонада или констриктивен перикардит с хемодинамична нестабилност
1.9 Дисекираща аневризма на аортата - хемодинамично нестабилна
1.10 Пълен сърдечен блок с хемодинамична нестабилност
2. Дихателна система
2.1 Остра дихателна недостатъчност  с нужда от механична вентилация 
2.2 Белодробна емболия с хемодинамична нестабилност
2.3 Необходимост от интензивни дихателни грижи, невъзможни в профилно отделение
2.4 Масивна хемоптиза – с дихателна и/или сърдечна недостатъчност
2.5 Дихателна недостатъчност със заплашваща интубация
2.6 Белодробен оток – с необходимост от интензивно лечение на дихателните нарушения
3. Нервна система
3.1 Мозъчна апоплексия с нарушения в съзнанието, дишането и/или хемодинамична нестабилност
3.2 Кома - независимо от произхода
3.3 Интракраниална хеморагия с потенциал за вклиняване с нарушения в съзнанието, дишането и/или 
хемодинамична нестабилност
3.4 Остра субарахноидална хеморагия - трета, четвърта степен по Хънт и Хес
3.5 Менингит с нарушено съзнание или дихателна функция
3.6 Епилептичен статус
3.7 Потенциален органен донор
3.8 Тежка черепномозъчна травма – <8 точки по GCS
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3.9. Средно тежка черепномозъчна травма – <12 точки по GCS
4. Отравяния
4.1 Екзогенна интоксикация с хемодинамична нестабилност
4.2 Екзогенна интоксикация с тежки нарушения в съзнанието и неадекватна протекция на дихателните 
пътища
4.3 Гърчови състояния след екзогенна интоксикация
5. Гастро-интестинален тракт
5.1 Животозастрашаващо кървене с хипотезия, абдоминална ангина, персистиращо кървене, въпреки 
приложено лечение, кървене при болни с хроничен коморбидитет и висок риск
5.2 Остра чернодробна недостатъчност
5.3 Тежък панкреатит с органна дисфункция
6. Ендокринни/метаболитни заболявания
6.1 Диабетна кетоацидоза с тежки нарушения в съзнанието, хемодинамична нестабилност, 
животозастрашаващи електролитни нарушения, дихателна недостатъчност или тежка метаболитна ацидоза
6.2 Тироидна буря или микседемна кома с хемодинамична нестабилност
6.3 Хиперосмоларни състояния с хемодинамична нестабилност
6.4 Надбъбречна криза с хемодинамична нестабилност
6.5 Хиперкалциемия с нарушено съзнание и нужда от интензивен мониторинг
6.6 Хипо/хипернатриемия - под 120 ммол/над 155 ммол
6.7 Хипо/хипермагнезиемия
6.8 Хипо/хиперкалиемия с аритмии и мускулна слабост
6.9 Хипофосфатемия с мускулна слабост
6.10 Невъзможна хранителна поддръжка извън интензивна клиника
7. Постоперативни пациенти
7.1 Постоперативни болни след големи оперативни интервенции и/или тежък коморбиритет с нестабилни 
основни жизнени функции – дишане, хемодинамика, водно-електр. Баланс, алкално-киселинен баланс с 
нужда от хемодинамичен мониторинг, механична вентилация и интензивни грижи
8. Разни
8.1 Тежка животозастрашаваща политравма или изгаряне с нужда от интензивен мониторинг, интензивно 
лечение и интензивни грижи;
8.2 Нужда от разширен хемодинамичен мониторинг на централната хемодинамика;
8.3 Травматичен, хеморагичен, анафилактичен, септичен и дистрибутивен шок;
8.4 Състояния, изискващи сестрински грижи на нивото на интензивна клиника;
8.5 Инхалация на токсични газове с нарушение в дишането и хемодинамиката и нужда от интензивно 
лечение и грижи
8.6 Посттрансплантационни усложнения - с органна дисфункция и нужда от интензивно лечение
8.7 Усложнения в резултат на анастезия - с органна дисфункция и нужда от интензивно лечение
8.8 Болни с термична травма с ABSI бал > = 4т
Процедури № 09 и № 10 се прилагат при следните критерии за прием на болни (индикации за 
хоспитализация), като приемът на пациент в интензивно отделение/клиника се основава на наличието 
най-малко на един от изброените параметри: 
1. ВИТАЛНИ БЕЛЕЗИ
Пулс < 40 или над 150 уд/мин.
Систолично налягане < 80 mm Hg или по – малко или равно на 30% понижение от обичайните стойности 
Средно артериално налягане < 60 mm Hg
Диастолично налягане > 120 mm Hg
Дихателна честота под 8/мин
Дихателна честота над 30 / мин.
2. ЛАБОРАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ
Серумен натрий <125 или >155 ммол/литър
Серумен калий <2.8 или над 6.5 ммол/литър
Артериално парциално налягане на кислорода < 65 mm Hg
pH < 7.3 или > 7.55 
Серумна глюкоза под 3.0 и над 20 ммол/литър
Серумен калций > 3.9 ммол/литър
Серумен лактат над 3 ммол/литър
Токсични нива на медикамент или друга химична субстанция при хемодинамична нестабилност или при 
болен с нарушено съзнание, сърдечен ритъм или хемодинамична нестабилност.
3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Мозъчна хеморагия, мозъчна контузия, субарахноидална хеморагия с нарушения в съзнанието или фокален 
неврологичен дефицит и необходимост от интензивно лечение и мониторинг.
Руптурирани органи – жлъчен мехур, слезка, панкреас, пикочен мехур, черен дроб, езофагеални варици 
или матка, мезентериална тромбоза – с хемодинамична нестабилност.
Дисекираща аневризма на аортата с хемодинамична нестабилност.
4. ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ РЕЗУЛТАТИ
Миокарден инфаркт с тежки аритмии, хемодинамична нестабилност или тежка застойна сърдечна слабост
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Камерна фибрилация/тахикардия
Пълен сърдечен блок с хемодинамична нестабилност.
5. СИМПТОМИ С ОСТРО НАЧАЛО
Анизокория при пациент с нарушения в съзнанието
Анурия с органна дисфункция
Заплашваща обструкция на дихателните пътища с начална дихателна недостатъчност
Кома с нарушение във виталните функции
Персистираща гърчова активност с нарушение във виталните функции
Цианоза, въпреки кислородотерапия
Сърдечна тампонада с хемодинамична нестабилност.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. 
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ 
ПРОЦЕДУРА

ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВА: 
•	Непрекъсната и равностойна 24 часа в денонощието организационна и материална готовност, както 

и налични човешки ресурси за осъществяване на интензивно лечение; 
•	Непрекъсваема 24 часа в денонощието готовност за прием на индицирани за интензивно лечение 

пациенти в специализираните структури за интензивно лечение; 
•	Непрекъсваемо и равностойно 24 часа в денонощието наблюдение, проследяване и поддържане 

(контрол) на основните жизнени функции на пациента. 
        
При интензивното лечение задължително се изисква поддържането на постоянна готовност и 

навременното приложение по индикации на: 
2.1 Мониториране по време на интензивно лечение: 
При всеки пациент - обект на интензивно лечение, за цялото време на пребиваването му в 

специализирана структура за интензивно лечение задължително се прилагат при наличието на индикации 
следните методи на мониториране по време на интензивно лечение: 

•	 мониториране на пулс и ЕКГ; 
•	 мониториране на централно венозно налягане, на налягания в пулмоналната артерия, минутен 

сърдечен обем (инвазивен или неинвазивен метод), на обем диуреза с отвеждане на урината в затворена 
система, събиране на 24-часова урина и измерване на относителното й тегло; 

•	 мониториране на показателите на дихателните газове (кислород и въглероден двуокис) и на алкално-
киселинното състояние в проби от артериална кръв; 

•	 мониториране на кръвни показатели; 
•	 мониториране на показатели в урината: седимент в уринна проба, мониториране на резултатите от 

микробиологични изследвания на кръвни проби, уринни проби, проби от трахеобронхиален лаваж, от 
храчки, от дренажни системи и др.; 

•	 мониториране (измерване и изчисление) на баланс на приети/отделени течности; 
•	 мониториране на резултатите от образни изследвания; 

Резултатите от изследванията на дихателните газове (кислород и въглероден двуокис) и на алкално-
киселинното състояние в проби от артериална кръв трябва да са на разположение след не повече от 
15 минути от тяхното назначаване; на образните изследвания с рентгенова апаратура - до един час след 
тяхното назначаване; на изследванията на основните кръвни показатели - след не повече от два часа от 
тяхното назначаване. 

Стойностите на всички мониторирани параметри се регистрират задължително в медицинската 
документация на пациента в зависимост от тяхната специфична динамика, като задължително се 
регистрират техните екстремни (патологични) величини по дни, часове и минути в реанимаиционен лист 
или лист за интензивно лечение.

2.2. Кардиопулмонална ресусцитация по време на интензивно лечение; 
Кардиопулмоналната ресусцитация по време на интензивно лечение (реанимация) е неделима 

част от дейността интензивно лечение. Включва прилагане и/или готовност за прилагане на комплекс от 
диагностично-терапевтични мероприятия за възстановяване на преустановени основни жизнени функции 
при пациенти - обект на интензивно лечение в клинична смърт. 

Всички специализирани клинични структури за интензивно лечение задължително трябва да имат 
готовност и да прилагат при наличието на индикации: 

•	 основно поддържане на живот (Basic Life Support) в пълен обем (кардиопулмонална ресусцитация, 
осъществявана без специална екипировка); 

•	 разширено поддържане на живот (Advanced Life Support) в пълен обем (кардиопулмонална 
ресусцитация, осъществявана със специална екипировка); 

в) продължително поддържане на живот (Prolonged Life Support) в пълен обем. 
2.3. Интензивно лечение. 
Интензивното лечение в тесен смисъл е приложение на специфични средства и методи, чрез които се 

осигурява диагностично-лечебният процес при пациенти - обект на интензивно лечение.
2.4. Парентерално, ентерално или смесено хранене.
Мониториране на жизненоважните показатели се провежда непрекъснато. 
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ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА 
СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 
УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Критерии за прекратяване на интензивно лечение (дехоспитализация или превеждане) 
Процедури № 09 и № 10 са с  продължителност 24 часа. При липса на основания за прекратяване 

на процедурата, след изтичане на продължителността й се преминава към изпълнение на следваща 
процедура. Процедурите № 09 и № 10 могат да се прилагат по отношение на пациента последователно в 
зависимост от наличието на необходимост или отпадане на необходимостта от механична вентилация и/
или парентерално хранене, независимо от продължителността на всяка от тях. В случай, че при пациента 
се наложи последователно прилагане на процедурите преди изтичане на пълната продължителност на 
всяка от тях, се отчита процедурата, по която е извършвана механична вентилация.

Прекратяване на процедура за интензивно лечение №09 и №10 (дехоспитализация или превеждане 
в друга клиника/отделение на същото или друго лечебно заведение) се предприема само ако пациентът 
излезе от моделите за прием (в т.ч. отпадне необходимостта му от механична вентилация или от 
асистирано дишане) и при него не се появят нови приемни критерии в продължение на 24 последователни 
часа. Посочените 24 часа, в които пациентът се наблюдава, се считат за една процедура (без механична 
вентилация).

Болните, на които се провежда лечение по процедурата № 09 в структури по интензивно лечение от 
второ ниво на компетентност, се превеждат в структури от трето ниво на компетентност при невъзможност 
за постигане на критериите за прекратяване на процедурата в срок от 3 дни и след съвместна преценка 
на необходимостта и целесъобразността  от прилагане на медицински дейности в обхвата на струкутра по 
интензивно лечение от трето ниво на компетентност..

Процедурите № 09 и № 10 се прилагат по отношение на пациентите самостоятелно или в хода на 
прилагане на лечение по клинична пътека с изключение на клиничните пътеки за интензивно лечение с 
№ 129 и 130. 

Основен критерий за дехоспитализация е състоянието на пациента да не налага необходимост 
от прилагане на средства и методи за основно поддържане на живота, съгласно медицински стандарт 
„Анестезия и интензивно лечение“.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” на 

пациента (ИЗ) и в „Медицинско направление за провеждане на процедури ” (бл.МЗ-НЗОК № 8А).
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на 

заболяването” и Отчетен лист за интензивно лечение.
3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от 

родителя/настойника и е неразделна част от “История на заболяването”.
4. ОТЧИТАНЕТО се извършва с „Медицинско направление за провеждане на процедури” - бл.МЗ-

НЗОК № 8А и електронен отчет в определен формат, съгласно изискванията на НЗОК.
ОТЧЕТЕН ЛИСТ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО 

СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”. 
ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Подтискане на дихателната активност изисква незабавно осигуряване на проходимост на дихателните 
пътища и включване на изкуствена (механична) белодробна вентилация (МВ). Това става чрез поставяне на 
интубационна тръба през устната кухина, като тя достига до трахеята на пациентите. Когато се прецени, че 
МВ ще продължава повече от 7-10 дни, се предприема извършване на трахеостомия. При нея през отвор 
на трахеята се поставя трахеостомна канюла в трахеята. Така пътя на постъпващите в белия дроб газове се 
скъсява. Почистването на трахеята от секрети е по-лесно и броят на усложненията от притискане на тръбата 
върху трахеята е по-малък. Контролът на механичната вентилация се извършва чрез анализ на газовете О2 
и СО2. Това е важно и за лечение на съществуващия мозъчен оток, който може да предизвика вторични 
увреждания на мозъчната кора. Техните стоиности трябва да отговарят на нормалните за възрастта 

Контрол на параклиничните параметри в пълен обем се извършва непрекъснато.
На пациентът задължително се поставя уретрален катетър в пикочния мехур, за да се елиминира 

събраната урина. Друг специален катетър се поставя във венозен съд, най-често централна вена, за да 
получават пациентите необходимото количество течности и хранителни разтвори. Интубацията на трахеята 
с ендотрахеална тръба, поставяне на трахеостомна канюла и споменатите преди процедури, се считат за 
инвазивни и могат да доведат до различни усложнения.

В резултат на проведеното лечение и извършени изследвания идва момент, когато активното 
терапевтично поведение при някои пациенти завършва и всички мерки за възстановяване на индивида се 
свеждат до общи грижи: сондово хранене, активни аспирации, тоалет на дихателните пътища, промени на 
положението в леглото.

Осигуряване на адекватна дихателна функция и оксигенация, последством О2 с маска, интубация, 
апаратна вентилация;
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	 осигуряване и поддържане на адекватна циркулация посредством поставяне на централен венозен 
източник за провеждане на инфузионна терапия, прилагане при необходимост на катехоламини, 
профилактика на ритъмни нарушения, поставяне на уретерален катетър и назогастрална сонда;

	 рехабилитация през целия болничен престой;
Лечение на придружаващите състояния – травматични поражения, интоксикации, заболявания на 

други органи и системи, възпалителни и ендокринни заболявания.
При лечението се осигурява спазване правата на пациента, установени в Закона за здравето. 
Правата на пациента се упражняват при спазване на Правилника за устройството, дейността и 

вътрешния ред на лечебното заведение. 
Окончателната диагноза се поставя на база физикалното и апаратно изследване.
Пациентът се дехоспитализира в напълно възстановено съзнание и нормотермия, със стабилна 

хемодинамика и основни жизнени функции, 
След постъпването на пациента в клиниката, неговите близки могат допълнително да бъдат разпитвани 

с оглед уточняване на детайли от заболяването. Финансовите взаимоотношения с болницата са съгласно 
действащото законодателство. Сведения за Вашият близък можете да получавате всеки работен ден след 10ч. 
от Началник клиника/отделение или оторизирано от него лице. 

Ако желаете да откажете лечение на Вашия близък, това трябва да направите писмено, с което да 
поемете рисковете за това действие.

След като прочетох горното, декларирам че съм информиран/а за заболяването, лечението, възможните 
усложнения, финансовите страни, както и за условията в болницата.

Име ...................................... Презиме ................................ .Фамилия .......................................
Роднинска връзка ...........................................................................................................................
Дата ................................................................................................... Подпис ................................

ОТЧЕТЕН ЛИСТ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
Пациент ЕГН
Клинична пътеки (наименование) КП№
Диагноза - код МКБ 10

Приложени интензивни медицински процедури по МКБ 9 КМ

Пролежани дни по КП от.....до....(дати)
Брой пролежани дни по КП
В Клиника/отделение (наименование)
Стая №/легло №
Пролежани дни с прилагано интензивно лечение от.....до....(дати)
Брой пролежани дни (леглодни) с прилагано интензивно лечение
В Клиника/отделение (наименование)
Стая/зала №/ интензивно легло №
I. Група 
индикации за 
хоспитализация
(Тежест на 
състоянието при 
хоспитализация)

Характеристика Регистриране

1. Нестабилни критично болни с нужда от интензивно лечение, 

мониторинг и интензивни грижи, които не могат да се осъществят 

извън пределите на интензивна клиника. Това са пациенти с нужда 

от механична вентилация, фармакологична хемодинамична поддръжка, 

спешни хирургични интервенции с висок риск и интензивни грижи.
2. Пациенти с нужда от интензивен мониторинг – болни с тежък 

коморбидитет, които развиват остри нарушения в органната функция 

или претърпяват тежки оперативни интервенции, с голяма вероятност 

от изостряне на придружаващите заболявания.
3. Нестабилни критично болни с относително малка полза от интензивно 

лечение поради естеството на острото заболяване или естеството на 

придружаващите заболяваня. Тези болни могат да получат терапия 

срещу острото заболяване, като ползата от кардиопулмонална 

ресусцитация, интубация и механична вентилация е малка – напр. 

болни с метастазиращи тумори, усложнени с инфекция, сърдечна 

тампонада или обструкция на дихателните пътища.
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II. Състояние с необходимост от интензивни грижи Код МКБ 10 
1. Животозастрашаващи сърдечно-съдови заболявания с хемодинамична нестабилност
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2. Животозастрашаващи заболявания  на дихателна система с хемодинамична нестабилност
2.1 
2.2 
2.3 
3. Животозастрашаващи заболявания  на нервна система с хемодинамична нестабилност
3.1 
3.2 
3.3 
4. Отравяния с хемодинамична нестабилност
4.1 
4.2 
4.3 
5. Животозастрашаващи заболявания  на гастро-интестинален тракт с хемодинамична 
нестабилност 
5.1 
5.2 
5.3 
6. Животозастрашаващи ендокринни/метаболитни заболявания    с хемодинамична 
нестабилност 
6.1 
6.2 
6.3 
8. Други животозастрашаващи заболявания с хемодинамична нестабилност
IV. Жизнени параметри и показатели 
1. Витални показатели
1.1.Пулс < 40 или над 150 уд/мин. 
1.2.Систолично налягане < 80 mm Hg  или  < 30% от обичайната стойност
1.3.Средно артериално налягане < 60 mm Hg 
1.4.Диастолично налягане > 120 mm Hg 
1.5.Дихателна честота под 8/мин 
1.6.Дихателна честота над 30 / мин. 
2.Лабораторни стойности 
2.1.Серумен натрий <125 или >155 ммол/литър 
2.2.Серумен калий <2.8 или над 6.5 ммол/литър 
2.3.Артериално парциално налягане на кислорода < 65 mm Hg 
2.4.pH < 7.3 или > 7.55 
2.5.Серумна глюкоза е под 3 и над 20  ммол/литър 
2.6.Серумен калций > 3.9 ммол/литър 
2.7.Серумен лактат над 3 ммол/литър 
2.8.Токсични нива на медикамент или друга химична субстанция при хемодинамична 
нестабилност или 
3.Радиографски методи 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
4.Електрокардиограма 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
5.Симптоми с остро начало 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 

Управител/директор на лечебното заведение
Началник на отделение/клиника
Лекуващ лекар
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ПРОЦЕДУРА № 10 ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ БЕЗ 
МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  И/ИЛИ ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ 

Минимален престой – 1 ден (не по-малко от 24 часа)

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

**89.29 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ПИКОЧОПОЛОВАТА СИСТЕМА – МОНИТОРИРАНЕ НА 
ПОКАЗАТЕЛИ В УРИНАТА

Включва задължително следните показатели – албумин, уробилиноген, рН, кетотела, захар и седимент в уринна 
проба, обем диуреза с отвеждане на урината в затворена система, 24 часова урина, измерване на относително тегло и 
бъбречен клирънс;

Биопроба (посявка с антибиограма) на урина – по показания
**89.51 МОНИТОРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ - ПОСТОЯНЕН И НЕПРЕКЪСНАТ МОНИТОРИНГ ПО 
ВРЕМЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.
**88.72 ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 
**88.74 ЕХОГРАФИЯ – КОРЕМНИ ОРГАНИ 
ВКЛЮЧВА И ЕХОГРАФИЯ НА ПЛЕВРАЛНИ КУХИНИ – ПО ПОКАЗАНИЯ 
**89.62 МОНИТОРИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВЕНОЗНО НАЛЯГАНЕ
**89.63 АПАРАТНО МОНИТОРИРАНЕ НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ – НЕИНВАЗИВНО ИЛИ ИНВАЗИВНО
**89.65 АЛКАЛНО-КИСЕЛИННОТО СЪСТОЯНИЕ В ПРОБИ ОТ АРТЕРИАЛНА КРЪВ
**89.66 МОНИТОРИРАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ГАЗОВЕ (КИСЛОРОД И ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС)
**89.68 МОНИТОРИРАНЕ НА СЪРДЕЧЕН МИНУТЕН ОБЕМ 
**89.70 МОНИТОРИРАНЕ (ИЗМЕРВАНЕ И ИЗЧИСЛЕНИЕ) НА БАЛАНСНА ПРИЕТИ/ОТДЕЛЕНИ ТЕЧНОСТИ 
**90.59 МОНИТОРИРАНЕ НА КРЪВНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ 
Включва задължително всички посочени изследвания:

Мониториране на кръвни показатели: хемоглобин, хематокрит,брой еритроцити, кръвна захар, електролити в серум, 
брой левкоцити, диференциално броене на бяла кръв, протромбиново време, брой тромбоцити, билирубин, креатинин, 
общ белтък и албумин;

Мониториране на кръвни показатели:урея, йонограма, трансаминази, серумна амилаза, фибриноген, вр. на кървене, 
вр. на съсирване, аРТТ, тромбоцити и други – по показания;

Хемокултура и антибиограма.
Токсични нива на медикаменти или други токсични субстанции

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
*31.1 ВРЕМЕННА ТРАХЕОСТОМИЯ 
*38.93 ПУНКЦИЯ  НА  ВЕНОЗЕН СЪД  С ПЕРИФЕРНА И/ИЛИ ЦЕНТРАЛНА ВЕНОЗНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ
*38.91 ПУНКЦИЯ  НА  АРТЕРИАЛЕН СЪД С КАТЕТЕРИЗАЦИЯ – ПРИ ПОКАЗАНИЯ.
Изключва:

същата при сърдечна катетеризация - 37.21-37.23
при бъбречна диализа - 38.95

*39.95 ХЕМОДИАЛИЗА И/ИЛИ ДРУГИ МЕТОДИ ЗА ЕКСТРАКОРПОРАЛНО ОЧИСТВАНЕ НА КРЪВТА. ПРИ 
ПОКАЗАНИЯ.
*93.39 ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
*93.94 АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ
*93.96 КИСЛОРОДНО ЛЕЧЕНИЕ
*96.04  ЕНДОТРАХЕАЛНА ИЛИ НАЗОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ  
*96.07 ПОСТАВЯНЕ НА (НАЗО-) ГАСТРАЛНА СОНДА И/ИЛИ НАЗОЙЕЮНАЛНА СОНДА.
интубация за декомпресия и/или ентерално хранене.
НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ, ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ
*96.35 СТОМАШНО ХРАНЕНЕ СЪС СОНДА
ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ
*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА
*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ
трансфузия на тромбоцитна маса
*99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ
трансфузия на антихемофилен фактор
*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ
трансфузия на плазма
Изключва:
инжекция (трансфузия) на:
 гамавенин - 99.16
 гама-глобулин - 99.14
*99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ
Колоид-съдържащи разтвори
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО
Включва:

Подкожна и/или интрамускулна инжекция  и/или  интравенозна инжекция или инфузия
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*99.10 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ТРОМБОЛИТИЧНО ВЕЩЕСТВО
стрептокиназа
тъканен плазминогенен активатор
урокиназа
*99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ
парентерално хранене
*99.18 ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ - ИНФУЗИЯ НА КОЛОИД-НЕСЪДЪРЖАЩИ РАЗТВОРИ
*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИКОАГУЛАНТИ
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО
Включва:

Подкожна и/или интрамускулна инжекция  и/или  интравенозна инжекция или инфузия 
*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
*99.26 ИНЖЕКЦИЯ НА СЕДАТИВА И/ИЛИ АНЕСТЕТИЦИ 
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
КОНВЕРСИЯ НА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ
*99.60 КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ 
*99.61 ПРЕДСЪРДНО КАРДИОВЕРЗИО
*99.62 ДРУГ ЕЛЕКТРОШОК НА СЪРЦЕТО
дефибрилация
външна стимулация с електроди
*99.63 СЪРДЕЧЕН МАСАЖ ПРИ ЗАТВОРЕН ГРЪДЕН КОШ
сърдечен масаж 

Изискване: Процедура № 10 се счита за завършена, ако са приложени и отчетени задължително 
следните процедури:

1. Диагностични процедури, които се прилагат всеки ден  -  **89.51, **89.62, **89.63, **89.70;
2. Диагностични процедури, които се прилагат задължително при постъпване и при излизане от 

модела за провеждане на интензивно лечение  - **89.29, **89.65, **89.66, **90.59;  
3.Терапевтични процедури, които се прилагат всеки ден  - 38.93, *93.96 *99.18, *99.19 и *99.29;
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА 

ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ:
Процедура № 10 се изпълнява в клиника/отделение IІI ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт по „Анестезия и интензивно лечение”. Изискванията за наличие на задължителните звена, апаратура 
и специалисти са в съответствие с посоченият медицински стандарт по „Анестезия и интензивно лечение”.
          1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И 
ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА 
ПОМОЩ

1.1 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И 
ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА 
ПОМОЩ – ЗА КАИЛ/ОАИЛ III НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Задължително звено/медицинска апаратура

1. КАИЛ/ОАИЛ III ниво на компетентност с осигурено 24 часово дежурство (физическо присъствие в структурата) на 

лекар/лекари със специалност Анестезиология и интензивно лечение в съответната структура. 
2. Клинична лаборатория II- III ниво

3. Образна диагностика - рентгенов апарат за скопия и графия 

4. Микробиологична лаборатория

5.Структура за диализно лечение I, II или III ниво на компетентност или осигурена възможност за провеждане на 

диализно лечение на място 
В условията на спешност процедурите могат да бъдат извършвани и в болници с разкрита клиника/

отделение по анестезия и интензивно лечение от второ ниво на компетентност в съответствие с изискванията 
на медицинския стандарт „Анестезия и интензивно лечение”.

2 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ 
И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 
БОЛНИЧНА ПОМОЩ – ЗА КАИЛ/ОАИЛ II НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Задължително звено/медицинска апаратура
1. КАИЛ/ОАИЛ II ниво на компетентност с осигурено 24 часово дежурство (физическо присъствие в 
структурата) на лекар/лекари със специалност АИЛ в съответната структура. 
2. Клинична лаборатория II - III ниво
3. Образна диагностика - рентгенов апарат за скопия и графия 
4. Микробиологична лаборатория
5. Клиника/Отделение по спешна медицина. 
6. Наличие на лечебни структури по специалностите - вътрешни болести, детски болести, акушерство 
и гинекология, кардиология, неврология, хирургия, ортопедия и травматология – минимум II ниво на 
компетентност 
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7. Структура по хемодиализа  I, II или III ниво
8. Клиника/Отделение по съдебна медицина
9. Клиника/отделение по клинична патология
10. Структура по трансфузионна хематология

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО 
ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително 
звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на 
изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази процедура и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Отделение/лаборатория по клинична патология – само за III ниво 

2. КАТ и/или МРТ с осигурен 24-часов достъп, вкл. в условията на спешност

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА №10.
3.1 За МБАЛ с КАИЛ/ОАИЛ ІІІ-ниво – седем лекари със специалност по „Анестезиология и интензивно 

лечение“, съгласно медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“
       За СБАЛ с КАИЛ/ОАИЛ ІІІ-ниво – минимален брой лекари  седем, от които поне двама са със 

специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“, а останалите са със специалността  по която се 
осъществява интензивното лечение.

- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по микробиология;
- лекар със специалност по образна диагностика;
3.2 За ЛЗ за БМП с КАИЛ/ОАИЛ ІІ-ниво - пет лекари със специалност „Анестезиология и интензивно 

лечение“.
 -лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по микробиология;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по вътрешни болести;
- лекар със специалност по детски болести;
- лекар със специалност по акушерство и гинекология;
- лекар със специалност по кардиология;
- лекар със специалност по неврология;
- лекар със специалност по хирургия;
- лекар със специалност по ортопедия и травматология;
- лекар със специалност по нефрология;
- лекар със специалност по спешна медицина;
- лекар със специалност съдебна медицина;
- лекар със специалност по клинична патология;
- лекар със специалност по трансфузионна хематология.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Индикациите за хоспитализация се определят се от състоянието на основните жизнени функции на 

организма и/или от прогнозата за евентуални фатални нарушения в тях. 
Процедура № 10 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/

или парентерално хранене” се прилага при болни с тежък коморбидитет (ASA – 3-ти или 4-ти клас, Goldman, 
Mallanpathi), които развиват остри нарушения в органната функция или претърпяват тежки оперативни 
интервенции с голяма вероятност от изостряне на придружаващите заболявания, но без нужда от механична 
вентилация и/или парентерално хранене.

Процедура №10 се прилага при следните специфични заболявания и състояния на болните, които са 
подходящи за прием и лечение в структура за интензивно лечение:
1.Сърдечно съдова система
1.1 Остър инфаркт на миокарда с усложнения
1.2 Кардиогенен шок
1.3 Тежки аритмии с нужда от интензивен мониторинг и интензивно лечение.
1.4 Остра застойна сърдечна слабост с дихателна недостатъчност и/или нужда от
фармакологична/механична циркулаторна поддръжка
1.5 Хипертензивна криза, неподдаваща се на лечение в профилно отделение
1.6 Нестабилна ангина пекторис с аритмия, хемодинамична нестабилност или персистираща гръднаболка/
дискомфорт
1.7 Сърдечен арест/състояние след сърдечен арест
1.8 Сърдечна тампонада или констриктивен перикардит с хемодинамична нестабилност
1.9 Дисекираща аневризма на аортата - хемодинамично нестабилна
1.10 Пълен сърдечен блок с хемодинамична нестабилност
2. Дихателна система
2.1 Остра дихателна недостатъчност  с нужда от механична вентилация 
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2.2 Белодробна емболия с хемодинамична нестабилност
2.3 Необходимост от интензивни дихателни грижи, невъзможни в профилно отделение
2.4 Масивна хемоптиза – с дихателна и/или сърдечна недостатъчност
2.5 Дихателна недостатъчност със заплашваща интубация
2.6 Белодробен оток – с необходимост от интензивно лечение на дихателните нарушения
3. Нервна система
3.1 Мозъчна апоплексия с нарушения в съзнанието, дишането и/или хемодинамична нестабилност
3.2 Кома - независимо от произхода
3.3 Интракраниална хеморагия с потенциал за вклиняване с нарушения в съзнанието, дишането и/или 
хемодинамична нестабилност
3.4 Остра субарахноидална хеморагия - трета, четвърта степен по Хънт и Хес
3.5 Менингит с нарушено съзнание или дихателна функция
3.6 Епилептичен статус
3.7 Потенциален органен донор
3.8 Тежка черепномозъчна травма – <8 точки по GCS
3.9. Средно тежка черепномозъчна травма – <12 точки по GCS
4. Отравяния
4.1 Екзогенна интоксикация с хемодинамична нестабилност
4.2 Екзогенна интоксикация с тежки нарушения в съзнанието и неадекватна протекция на дихателните 
пътища
4.3 Гърчови състояния след екзогенна интоксикация
5. Гастро-интестинален тракт
5.1 Животозастрашаващо кървене с хипотезия, абдоминална ангина, персистиращо кървене, въпреки 
приложено лечение, кървене при болни с хроничен коморбидитет и висок риск
5.2 Остра чернодробна недостатъчност
5.3 Тежък панкреатит с органна дисфункция
6. Ендокринни/метаболитни заболявания
6.1 Диабетна кетоацидоза с тежки нарушения в съзнанието, хемодинамична нестабилност, животозастрашаващи 
електролитни нарушения, дихателна недостатъчност или тежка метаболитна ацидоза
6.2 Тироидна буря или микседемна кома с хемодинамична нестабилност
6.3 Хиперосмоларни състояния с хемодинамична нестабилност
6.4 Надбъбречна криза с хемодинамична нестабилност
6.5 Хиперкалциемия с нарушено съзнание и нужда от интензивен мониторинг
6.6 Хипо/хипернатриемия - под 120 ммол/над 155 ммол
6.7 Хипо/хипермагнезиемия
6.8 Хипо/хиперкалиемия с аритмии и мускулна слабост
6.9 Хипофосфатемия с мускулна слабост
6.10 Невъзможна хранителна поддръжка извън интензивна клиника
7. Постоперативни пациенти
7.1 Постоперативни болни след големи оперативни интервенции и/или тежък коморбиритет с нестабилни 
основни жизнени функции – дишане, хемодинамика, водно-електр. Баланс, алкално-киселинен баланс с 
нужда от хемодинамичен мониторинг, механична вентилация и интензивни грижи
8. Разни
8.1 Тежка животозастрашаваща политравма или изгаряне с нужда от интензивен мониторинг, интензивно 
лечение и интензивни грижи;
8.2 Нужда от разширен хемодинамичен мониторинг на централната хемодинамика;
8.3 Травматичен, хеморагичен, анафилактичен, септичен и дистрибутивен шок;
8.4 Състояния, изискващи сестрински грижи на нивото на интензивна клиника;
8.5 Инхалация на токсични газове с нарушение в дишането и хемодинамиката и нужда от интензивно 
лечение и грижи
8.6 Посттрансплантационни усложнения - с органна дисфункция и нужда от интензивно лечение
8.7 Усложнения в резултат на анастезия - с органна дисфункция и нужда от интензивно лечение
8.8 Болни с термична травма с ABSI бал > = 4т
Процедури № 09 и № 10 се прилагат при следните критерии за прием на болни (индикации за хоспитализация), 
като приемът на пациент в интензивно отделение/клиника се основава на наличието най-малко на един от 
изброените параметри: 
1. ВИТАЛНИ БЕЛЕЗИ
Пулс < 40 или над 150 уд/мин.
Систолично налягане < 80 mm Hg или по – малко или равно на 30% понижение от обичайните стойности 
Средно артериално налягане < 60 mm Hg
Диастолично налягане > 120 mm Hg
Дихателна честота под 8/мин
Дихателна честота над 30 / мин.
2. ЛАБОРАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ
Серумен натрий <125 или >155 ммол/литър
Серумен калий <2.8 или над 6.5 ммол/литър
Артериално парциално налягане на кислорода < 65 mm Hg
pH < 7.3 или > 7.55 
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Серумна глюкоза под 3.0 и над 20 ммол/литър
Серумен калций > 3.9 ммол/литър
Серумен лактат над 3 ммол/литър
Токсични нива на медикамент или друга химична субстанция при хемодинамична нестабилност или при 
болен с нарушено съзнание, сърдечен ритъм или хемодинамична нестабилност.
3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Мозъчна хеморагия, мозъчна контузия, субарахноидална хеморагия с нарушения в съзнанието или фокален 
неврологичен дефицит и необходимост от интензивно лечение и мониторинг.
Руптурирани органи – жлъчен мехур, слезка, панкреас, пикочен мехур, черен дроб, езофагеални варици или 
матка, мезентериална тромбоза – с хемодинамична нестабилност.
Дисекираща аневризма на аортата с хемодинамична нестабилност.
4. ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ РЕЗУЛТАТИ
Миокарден инфаркт с тежки аритмии, хемодинамична нестабилност или тежка застойна сърдечна слабост
Камерна фибрилация/тахикардия
Пълен сърдечен блок с хемодинамична нестабилност.
5. СИМПТОМИ С ОСТРО НАЧАЛО
Анизокория при пациент с нарушения в съзнанието
Анурия с органна дисфункция
Заплашваща обструкция на дихателните пътища с начална дихателна недостатъчност
Кома с нарушение във виталните функции
Персистираща гърчова активност с нарушение във виталните функции
Цианоза, въпреки кислородотерапия
Сърдечна тампонада с хемодинамична нестабилност.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. 
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ 
ПРОЦЕДУРА

ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВА: 
•	 Непрекъсната и равностойна 24 часа в денонощието организационна и материална готовност, както 

и налични човешки ресурси за осъществяване на интензивно лечение; 
•	Непрекъсваема 24 часа в денонощието готовност за прием на индицирани за интензивно лечение 

пациенти в специализираните структури за интензивно лечение; 
•	Непрекъсваемо и равностойно 24 часа в денонощието наблюдение, проследяване и поддържане 

(контрол) на основните жизнени функции на пациента. 
При интензивното лечение задължително се изисква поддържането на постоянна готовност и 

навременното приложение по индикации на: 
2.1. Мониториране по време на интензивно лечение: 
При всеки пациент - обект на интензивно лечение, за цялото време на пребиваването му в 

специализирана структура за интензивно лечение задължително се прилагат при наличието на индикации 
следните методи на мониториране по време на интензивно лечение: 

•	 мониториране на пулс и ЕКГ; 
•	 мониториране на централно венозно налягане, на налягания в пулмоналната артерия, минутен 

сърдечен обем (инвазивен или неинвазивен метод), на обем диуреза с отвеждане на урината в затворена 
система, събиране на 24-часова урина и измерване на относителното й тегло; 

•	 мониториране на показателите на дихателните газове (кислород и въглероден двуокис) и на алкално-
киселинното състояние в проби от артериална кръв; 

•	 мониториране на кръвни показатели; 
•	 мониториране на показатели в урината: седимент в уринна проба, мониториране на резултатите 

от микробиологични изследвания на кръвни проби, уринни проби, проби от трахеобронхиален лаваж, от 
храчки, от дренажни системи и др.; 

•	 мониториране (измерване и изчисление) на баланс на приети/отделени течности; 
•	 мониториране на резултатите от образни изследвания; 
Резултатите от изследванията на дихателните газове (кислород и въглероден двуокис) и на алкално-

киселинното състояние в проби от артериална кръв трябва да са на разположение след не повече от 
15 минути от тяхното назначаване; на образните изследвания с рентгенова апаратура - до два часа след 
тяхното назначаване; на изследванията на основните кръвни показатели - след не повече от един час от 
тяхното назначаване. 

Стойностите на всички мониторирани параметри се регистрират задължително в медицинската 
документация на пациента в зависимост от тяхната специфична динамика, като задължително се 
регистрират техните екстремни (патологични) величини по дни, часове и минути в реанимаиционен лист 
или лист за интензивно лечение.

2.2. Кардиопулмонална ресусцитация по време на интензивно лечение; 
Кардиопулмоналната ресусцитация по време на интензивно лечение (реанимация) е неделима част 

от дейността интензивно лечение. Включва прилагане и/или готовност за прилагане на комплекс от 
диагностично-терапевтични мероприятия за възстановяване на преустановени основни жизнени функции 
при пациенти - обект на интензивно лечение в клинична смърт. 

Всички специализирани клинични структури за интензивно лечение задължително трябва да имат 
готовност и да прилагат при наличието на индикации: 
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•	 основно поддържане на живот (Basic Life Support) в пълен обем (кардиопулмонална ресусцитация, 
осъществявана без специална екипировка); 

•	 разширено поддържане на живот (Advanced Life Support) в пълен обем (кардиопулмонална 
ресусцитация, осъществявана със специална екипировка); 

в) продължително поддържане на живот (Prolonged Life Support) в пълен обем. 
2.3. Интензивно лечение. 
Интензивното лечение в тесен смисъл е приложение на специфични средства и методи, чрез които се 

осигурява диагностично-лечебният процес при пациенти - обект на интензивно лечение.
2.4. Парентерално, ентерално или смесено хранене.
Мониториране на жизненоважните показатели се провежда непрекъснато. 
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА 

СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 

УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Критерии за прекратяване на интензивно лечение (дехоспитализация или превеждане) 
Процедури № 09 и № 10 са с продължителност 24 часа. При липса на основания за прекратяване 

на процедурата, след изтичане на продължителността й се преминава към изпълнение на следваща 
процедура. Процедурите № 09 и № 10 могат да се прилагат по отношение на пациента последователно в 
зависимост от наличието на необходимост или отпадане на необходимостта от механична вентилация и/
или парентерално хранене, независимо от продължителността на всяка от тях. В случай, че при пациента се 
наложи последователно прилагане на процедурите преди изтичане на пълната продължителност на всяка от 
тях, се отчита процедурата, по която е извършвана механична вентилация.

Прекратяване на процедура за интензивно лечение №09 и №10 (дехоспитализация или превеждане в 
друга клиника/отделение на същото или друго лечебно заведение) се предприема само ако пациентът излезе 
от моделите за прием (в т.ч. отпадне необходимостта му от механична вентилация или от асистирано дишане) 
и при него не се появят нови приемни критерии в продължение на 24 последователни часа. Посочените 24 
часа, в които пациентът се наблюдава, се считат за една процедура (без механична вентилация).

Процедурите № 9 и № 10 се прилагат по отношение на пациентите самостоятелно или в хода на 
прилагане на лечение по клинична пътека с изключение на клиничните пътеки за интензивно лечение с № 
129 и 130. 

Основен критерий за дехоспитализация е състоянието на пациента да не налага необходимост от 
прилагане на средства и методи за основно поддържане на живота, съгласно медицински стандарт „Анестезия 
и интензивно лечение“.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” на пациента 

(ИЗ) и в „Медицинско направление за провеждане на процедури ” (бл.МЗ-НЗОК № 8А).
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на 

заболяването” и Отчетен лист за интензивно лечение.
3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от 

родителя/настойника и е неразделна част от “История на заболяването”.
4. ОТЧИТАНЕТО се извършва с „Медицинско направление за провеждане на процедури” - бл.МЗ-

НЗОК № 8А и електронен отчет в определен формат, съгласно изискванията на НЗОК.
ОТЧЕТЕН ЛИСТ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО 

СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”. 
ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
Подтискане на дихателната активност изисква незабавно осигуряване на проходимост на дихателните 

пътища и включване на изкуствена (механична) белодробна вентилация (МВ). Това става чрез поставяне на 
интубационна тръба през устната кухина, като тя достига до трахеята на пациентите. Когато се прецени, че 
МВ ще продължава повече от 7-10 дни, се предприема извършване на трахеостомия. При нея през отвор 
на трахеята се поставя трахеостомна канюла в трахеята. Така пътя на постъпващите в белия дроб газове се 
скъсява. Почистването на трахеята от секрети е по-лесно и броят на усложненията от притискане на тръбата 
върху трахеята е по-малък. Контролът на механичната вентилация се извършва чрез анализ на газовете О2 
и СО2. Това е важно и за лечение на съществуващия мозъчен оток, който може да предизвика вторични 
увреждания на мозъчната кора. Техните стоиности трябва да отговарят на нормалните за възрастта 

Контрол на параклиничните параметри в пълен обем се извършва непрекъснато.
 На пациентът задължително се поставя уретрален катетър в пикочния мехур, за да се елиминира 

събраната урина. Друг специален катетър се поставя във венозен съд, най-често централна вена, за да 
получават пациентите необходимото количество течности и хранителни разтвори. Интубацията на трахеята 
с ендотрахеална тръба, поставяне на трахеостомна канюла и споменатите преди процедури, се считат за 
инвазивни и могат да доведат до различни усложнения.

В резултат на проведеното лечение и извършени изследвания идва момент, когато активното 
терапевтично поведение при някои пациенти завършва и всички мерки за възстановяване на индивида се 
свеждат до общи грижи: сондово хранене, активни аспирации, тоалет на дихателните пътища, промени на 
положението в леглото.
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Осигуряване на адекватна дихателна функция и оксигенация, последством О2 с маска, интубация, 
апаратна вентилация;

	осигуряване и поддържане на адекватна циркулация посредством поставяне на централен венозен 
източник за провеждане на инфузионна терапия, прилагане при необходимост на катехоламини, профилактика 
на ритъмни нарушения, поставяне на уретерален катетър и назогастрална сонда;

	рехабилитация през целия болничен престой;
Лечение на придружаващите състояния – травматични поражения, интоксикации, заболявания на 

други органи и системи, възпалителни и ендокринни заболявания.
При лечението се осигурява спазване правата на пациента, установени в Закона за здравето. 
Правата на пациента се упражняват при спазване на Правилника за устройството, дейността и 

вътрешния ред на лечебното заведение. 
Окончателната диагноза се поставя на база физикалното и апаратно изследване.
Пациентът се дехоспитализира в напълно възстановено съзнание и нормотермия, със стабилна 

хемодинамика и основни жизнени функции, 
След постъпването на пациента в клиниката, неговите близки могат допълнително да бъдат разпитвани 

с оглед уточняване на детайли от заболяването. Финансовите взаимоотношения с болницата са съгласно 
действащото законодателство. Сведения за Вашият близък можете да получавате всеки работен ден след 10ч. 
от Началник клиника/отделение или оторизирано от него лице. 

Ако желаете да откажете лечение на Вашия близък, това трябва да направите писмено, с което да 
поемете рисковете за това действие.

След като прочетох горното, декларирам че съм информиран/а за заболяването, лечението, възможните 
усложнения, финансовите страни, както и за условията в болницата.

Име ...................................... Презиме ................................. Фамилия .......................................

Роднинска връзка ............................................................................................................................

Дата ................................................................................................... Подпис ................................

ОТЧЕТЕН ЛИСТ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

Пациент ЕГН
Клинична пътеки (наименование) КП№
Диагноза - код МКБ 10

Приложени интензивни медицински процедури по МКБ 9 КМ

Пролежани дни по КП от.....до....(дати)
Брой пролежани дни по КП
В Клиника/отделение (наименование)
Стая №/легло №
Пролежани дни с прилагано интензивно лечение от.....до....(дати)
Брой пролежани дни (леглодни) с прилагано интензивно лечение
В Клиника/отделение (наименование)
Стая/зала №/ интензивно легло №
I. Група 
индикации за 
хоспитализация
(Тежест на 
състоянието при 
хоспитализация)

Характеристика Регистриране

1. Нестабилни критично болни с нужда от интензивно лечение, 
мониторинг и интензивни грижи, които не могат да се осъществят 
извън пределите на интензивна клиника. Това са пациенти с 
нужда от механична вентилация, фармакологична хемодинамична 
поддръжка, спешни хирургични интервенции с висок риск и 
интензивни грижи.

2. Пациенти с нужда от интензивен мониторинг – болни с тежък 
коморбидитет, които развиват остри нарушения в органната 
функция или претърпяват тежки оперативни интервенции, с 
голяма вероятност от изостряне на придружаващите заболявания.

3. Нестабилни критично болни с относително малка полза от 
интензивно лечение поради естеството на острото заболяване 
или естеството на придружаващите заболяваня. Тези болни могат 
да получат терапия срещу острото заболяване, като ползата 
от кардиопулмонална ресусцитация, интубация и механична 
вентилация е малка – напр. болни с метастазиращи тумори, 
усложнени с инфекция, сърдечна тампонада или обструкция на 
дихателните пътища.

II. Състояние с необходимост от интензивни грижи Код МКБ 10 
1. Животозастрашаващи сърдечно-съдови заболявания с хемодинамична нестабилност
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1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2. Животозастрашаващи заболявания  на дихателна система с хемодинамична 
нестабилност
2.1 
2.2 
2.3 
3. Животозастрашаващи заболявания  на нервна система с хемодинамична нестабилност
3.1 
3.2 
3.3 
4. Отравяния с хемодинамична нестабилност
4.1 
4.2 
4.3 
5. Животозастрашаващи заболявания  на гастро-интестинален тракт с хемодинамична 
нестабилност 
5.1 
5.2 
5.3 
6. Животозастрашаващи ендокринни/метаболитни заболявания    с хемодинамична 
нестабилност 
6.1 
6.2 
6.3 
8. Други животозастрашаващи заболявания с хемодинамична нестабилност
IV. Жизнени параметри и показатели 
1. Витални показатели
1.1.Пулс < 40 или над 150 уд/мин. 
1.2.Систолично налягане < 80 mm Hg  или  < 30% от обичайната стойност
1.3.Средно артериално налягане < 60 mm Hg 
1.4.Диастолично налягане > 120 mm Hg 
1.5.Дихателна честота под 8/мин 
1.6.Дихателна честота над 30 / мин. 
2.Лабораторни стойности 
2.1.Серумен натрий <125 или >155 ммол/литър 
2.2.Серумен калий <2.8 или над 6.5 ммол/литър 
2.3.Артериално парциално налягане на кислорода < 65 mm Hg 
2.4.pH < 7.3 или > 7.55 
2.5.Серумна глюкоза е под 3 и над 20  ммол/литър 
2.6.Серумен калций > 3.9 ммол/литър 
2.7.Серумен лактат над 3 ммол/литър 
2.8.Токсични нива на медикамент или друга химична субстанция при хемодинамична 
нестабилност или 
3.Радиографски методи 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
4.Електрокардиограма 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
5.Симптоми с остро начало 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 

Управител/директор на лечебното заведение
Началник на отделение/клиника
Лекуващ лекар
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ПРОЦЕДУРА № 11 АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ – ХОРМОНАЛНА КОНТРОЛИРАНА 
ОВАРИАЛНА ХИПЕРСТИМУЛАЦИЯ (КОХС)

Минимална продължителност до 12 часа
КОДОВЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

*99.24 Контролирана овариална (хипер) стимулация с един или повече лекарствени продукти - инхалационна 

или инжекционна:

**88.79 Ехографски преглед в хода на стимулационния процес;

**90.59 Клинико-лабораторни изследвания – репродуктивни хормони.

Изисквания: Процедура №11 се счита за завършена, когато са приложени и отчетени трите процедури 
*99.24, **88.79 и **90.59 и отразени в съответната медицинска и отчетна документация.

В рамките на процедура №11 „Асистирана репродукция – хормонална контролирана овариална 
хиперстимулация (КОХС) “ се извършват: овариална стимулация с хормони, до шест ехографски прегледа и 
до десет броя хормонални изследвания.

Забележка: Процедура №11 „Асистирана репродукция – хормонална контролирана овариална 
хиперстимулация (КОХС)“ се разделя на три нива на изпълнение и съответно заплащане от НЗОК в 
зависимост от обема и вида на извършените дейности:

Ниво 1 – включва минимум 2 ехографски прегледа и 4 хормонални изследвания (едно хормонално 
изследване включва изследването на един хормон), независимо от броя на апликациите на лекарствени 
продукти, но минимум една апликация според съответния протокол.

Ниво 2 – включва минимум 4 ехографски прегледа и 6 хормонални изследвания (едно хормонално 
изследване включва изследването на един хормон), независимо от броя на апликациите на лекарствени 
продукти, но минимум една апликация според съответния протокол. В ниво 2  се включват броя и вида 
дейности от ниво 1.

Ниво 3 – включва минимум 6 ехографски прегледа и 10 хормонални изследвания (едно хормонално 
изследване включва изследването на един хормон), независимо от броя на апликациите на лекарствени 
продукти, но минимум една  апликация според съответния протокол. В ниво 3  се включват броя дейности 
от ниво 2. 

При приключване на дейностите по процедура №11 „Асистирана репродукция – хормонална контролирана 
овариална хиперстимулация (КОХС)“ или на някое от нивата й, с невъзможност от страна на пациентката 
да продължи със следващите дейности по хормонална стимулация и контрол на стимулационния процес, 
основанията за това се вписват в медицинската документация. За започване на нова процедура по стимулация, 
се изисква нова Заповед на Директора на Център „Фонд за асистирана репродукция“ въз основа на Решение 
на Обществения съвет. Пациентка, започнала процедура №11 „Асистирана репродукция – хормонална 
контролирана овариална хиперстимулация (КОХС)“ в едно ЛЗ, следва да я завърши в същото ЛЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА №11. 
Изпълнители на процедура №11 „Асистирана репродукция – хормонална контролирана овариална 

хиперстимулация (КОХС)“  са лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, съгласно чл.2, т.1 и 
т.2 от Наредба №28/2007 г. за дейности по асистирана репродукция и Приложение към чл.1, ал.1, Глава III, т.7 
от Наредба №32/2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“. Устройството 
и дейността на лечебните заведения отговарят на изискванията на Наредба №28/2007 и Глава IV, Раздел III 
от Закона за здравето (ЗЗ). 

Изпълнители на процедура №11 „Асистирана репродукция – хормонална контролирана овариална 
хиперстимулация (КОХС)“ са лечебни заведения, които притежават разрешение за извършване на тази 
дейност от Министъра на здравеопазването, съгласно чл 131. ал.1 от ЗЗ и Наредба №16/2007 г.

Забележка: Лечебните заведения, изпълнители на процедура № 11 „Асистирана репродукция – 
хормонална контролирана овариална хиперстимулация (КОХС)“, задължително сключват и договор за 
изпълнение на процедура № 12 „Асистирана репродукция – фоликулна пункция, оплождане, ембриотрансфер, 
криоконсервация “.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И 
ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЦЕДУРА 
№11

Задължително звено/медицинска апаратура
1.Клиника/отделение по акушерство и гинекология, с разрешение за извършване на дейност по 
асистирана репродукция
или
Клиника/отделение по гинекология, с разрешение за извършване на дейност по асистирана 
репродукция
или
Медицински център (МЦ)/Диагностично-консултативен център (ДКЦ),  с разрешение за извършване 
на дейност по асистирана репродукция

2.Кабинет за образна диагностика с необходимото оборудване за осъществяване на ултразвукова 
диагностика
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2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПРОЦЕДУРАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО 
ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЦЕДУРА № 11 

Лечебното заведение, изпълнител на процедура № 11 „Асистирана репродукция – хормонална 
контролирана овариална хиперстимулация (КОХС)“ може да осигури дейността на съответното задължително 
звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на 
изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази процедура и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клинична лаборатория, съгласно медицински стандарт по „Клинична лаборатория“, сертифицирани за 
изследване на хормони 
Лечебните заведения осигуряват лекарствените продукти, посочени в тази процедура, съгласно 

изискванията на НЗОК.
3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА № 11: 
3. 1. Необходими специалисти за изпълнение на процедура № 11:
- лекар/лекари със специалност по „Акушерство и гинекология“ с минимум 3 години опит в областта 

на асистираната репродукция.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.
При наличие на индикации за извършване на асистирана репродукция Директора на Център „Фонд 

за асистирана репродукция“ издава Заповед въз основа на Решение на Обществения съвет. 
Пациентки, получили Заповед на Директора на Център „Фонд за асистирана репродукция“ въз основа 

на Решение на Обществения съвет, се включват по тази процедура. 
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

1.1.Тубарен стерилитет при жената
- липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени); 
- едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза; 
- двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация); 
- едностранна непроходимост с контралатерална стеноза; 
- двустранна интерстициална или истмична стеноза ; 
- състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не 
е настъпвала вътрематочна бременност; 
1.2. Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието при жени над 35 години, а при жени 
до 35 години - само след лечебен курс с агонисти на гонадолиберина по изискванията и критериите на 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), след края на което в продължение на 6 месеца не е 
настъпила бременност.

1.3.Стерилитет, свързан с мъжки фактор - обструктивна аzoospermia, при положение 
че са налице данни (клинични и хистологични) за наличие на достатъчна сперматогенеза; 
- олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща  асистирана репродективна технология 
(АРТ) чрез класическо „ин-витро“ оплождане (IVF) или интрацитоплазмено спермално инжектиране (ICSI).

1.4.Стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS.
1.5.Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология (неизяснен 

стерилитет).
2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. 
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ 

Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ 
ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ ПРОЦЕДУРА:

Диагностично-лечебният алгоритъм, отговаря на изискванията на посочената в процедура №11 
„Асистирана репродукция – хормонална контролирана овариална хиперстимулация (КОХС)“нормативна 
разпоредба. 

Процедура № 11 се провежда, когато пациентката разполага и представя в лечебното заведение, 
изпълнител на процедура № 11 „Асистирана репродукция – хормонална контролирана овариална 
хиперстимулация (КОХС)“ Заповед на Директора на Център „Фонд за асистирана репродукция“ въз основа 
на Решение на Обществения съвет.

Процедура № 11 включва посочените дейности по нива на изпълнение:
-	 хормонална контролирана овариална хиперстимулация; 
- ехографски прегледи в хода на стимулационния процес;
- клинико-лабораторни изследвания – хормонални изследвания.
Процедура № 11 се извършва след собственоръчно подписано съгласие на пациентката, отразено в 

Декларацията за информирано съгласие.
Прилагат се фармакотерапевтични протоколи, включващи гонадотропни медикаменти и аналози  на 

гонадолиберина по следните схеми :
А. Дълъг (Long) протокол;
Б. Къс (Short) протокол;
А. Дълъг протокол – най-подходящ за пациентки с нормален яйчников резерв.
Видове прилагани медикаменти – само включени в Приложение №2 на Позитивния лекарствен сипсък:
А.1.Агонисти на гонадолиберина – чрез тази група медикаменти се прекъсва функцията на хипофизната 
жлеза да отделя естествени фоликулостимулиращ хормон /FSH/ и лутеинизиращ хорман /LH/, за да може 
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цикълът да бъде манипулиран изцяло от лекаря, провеждащ лечението. Прилагането им започва от 21-вия 
ден до започване на същинската стимулация.
А.2.Фоликулостимулиращ  хормон /FSH/.
А.3.Човешки хорион-гонадотропин (HCG) – за предизвикване узряване на яйцеклетките, намиращи се в 
растящия фоликул, правейки ги годни за оплаждане след тяхното изваждане
Б. Къс протокол – антагонист протокол
Видове прилагани медикаменти:
Б.1.Фоликулостимулиращ  хормон /FSH/
Б.2.Човешки хорион-гонадотропин (HCG) – за предизвикване узряване на яйцеклетките, намиращи се в 
растящия фоликул, правейки ги годни за оплаждане след тяхното изваждане
Б.3. Антагонисти на гонадотропин освожаващия хормон GnRH – прилагат се след 5-тия ден на стимулацията 
с цел предотвартяване на преждевременно пукване на растящите фоликули
В хода на самата стимулация се извършват периодични прегледи за индивидуализиране на дозите и избиране 
на момента на пункцията

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА №11 „АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ – ХОРМОНАЛНА 
КОНТРОЛИРАНА ОВАРИАЛНА ХИПЕРСТИМУЛАЦИЯ (КОХС)“, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО 
ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 
УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 11.
Медицински критерии за завършена процедура № 11:
-	Извършени дейности, включени в процедурата с код *99.24, **88.79 и **90.59 - според съответното 
ниво на изпълнение;
-	 Липса на усложнения и стабилизирани жизнени показатели.

Забележка: При усложнения и необходимост от хоспитализация, пациентката се превежда в 
специализирано ЛЗБП, като на лечебното заведение осъществило процедура № 11 „Асистирана репродукция 
– хормонална контролирана овариална хиперстимулация (КОХС)“  се заплаща за съответното изпълнено 
ниво.

4. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за 
медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА
1. ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ за процедура №11 „Асистирана репродукция – хормонална контролирана 

овариална хиперстимулация (КОХС)“  е „Протокол за контролирана овариална хиперстимулация“, който 
се изготвя съгласно т.3.2., от раздел IX на медицински стандарт „Асистирана репродукция“. Протоколът е 
неразделна част от досието на пациентката.

Досието на пациентката се съхранява в клиника/отделение по АГ, МЦ/ДКЦ с разрешение за 
извършване на дейност по асистирана репродукция и включва:

- Протокол за контролирана овариална хиперстимулация; 
- Заповед на Директора на Център „Фонд за асистирана репродукция“ въз основа на Решение на 

Обществения съвет.
- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – подписва се от пациентката преди започване 

процедура № 11 „Асистирана репродукция – хормонална контролирана овариална хиперстимулация (КОХС)“. 
Клиничната процедура се извършва след собственоръчно подписано съгласие на пациентката, отразено 

в Декларацията за информирано съгласие;
     - „Медицинско направление за провеждане на процедури ” - бл.МЗ-НЗОК № 8А.

2. ПРОВЕЖДАНЕТО на процедура №11 „Асистирана репродукция – хормонална контролирана 
овариална хиперстимулация (КОХС)“  се регистрира в Регистър за преминали пациенти по асистирана 
репродукция. Регистърът се води по хронология на постъпилите за процедура пациенти и съдържа следните 
реквизити: име на пациентката, дата и № на процедурата за месеца и годината. 

3. Отчитането на проведената процедура №11 „Асистирана репродукция – хормонална контролирана 
овариална хиперстимулация (КОХС)“   се извършва с “Медицинско направление за провеждане на клинична 
процедура/процедура ” (бл. МЗ-НЗОК № 8А), копие на Заповед на Директора на Център „Фонд за асистирана 
репродукция“ въз основа на Решение на Обществения съвет, „Отчет за лечение с лекарствени продукти по 
клинични процедури/процедура“ и електронен отчет в определен формат, съгласно изискванията на НЗОК.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА 

„Асистирана репродукция“
Ако проблемите с безплодието на двойката останат неизяснени, или ако всички приложени видове лечение 

са неуспешни идва времето да се обмисли и решение свързано с асистираните репродуктивни технологии 
(AРT). Сложността на тези методи варира от простата вътрематочна инсеминация до високотехнологичните 
манипулации на сперматозоида и яйцеклетката. Заедно с много от тези техники е необходима и хормонална 
терапия за да се повишат шансовете за успех. 

Ин витро оплождане (IVF).
При хирургични интервенции, повреждане или запушване на фалопиевите тръби, мъжки стерилитет, или 
неизяснен стерилитет на помощ идва ин витро оплождането (IVF). Използват се медикаменти за да се 
стимулират яйчниците, които да прозиведат по-голям брой зрели яйцеклетки.
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Яйцеклетките се събират посредсвом тънка игла вмъкната в яйчника. Това може да стане през влагалището 
или посредством лапароскоп. В лабораторията събраните яйцеклетки се събират със сперматозоидите на 
мъжа. При невъзможност за оплождане, единичен сперматозоид се инжектира директно в яйцеклетка. Това е 
така наречената процедура интрацитоплазмена спермална инжекция (ICSI). Няколко дни след оплождането 
на яйцеклетките, един или повече ембриони се вкарват вътре в матката на жената.

Асистирани репродуктивни методи
Асистираните репродуктивни методи представляват много видове помощ, които се оказват на двойката, 

когато не настъпва бременност. Една малка част от тях представлява ин-витро оплождането или “бебето в 
епруветка“. Когато при една млада двойка не настъпва бременност повече от 2 години, това е сигнал да се 
направят някои изследвания и при двамата партньори. Когато двойката е на възраст над 35 години, този 
срок силно се скъсява.

Какво трябва да знаете? 
Настъпването на бременност в нормални условия, когато всичко е видимо наред, е 20-25%. Такъв е и 

реалният процент на бременност и при някаква АРТ процедура (ако не се прави селекция по възраст и 
не се изчислява кумулативно от няколко последователни опита). Това е и процентът, който се стремим да 
запазваме постоянен и да го увеличаваме с все по-нови технологии и познания за селекцията на ембрионите, 
за подготовката на маточната лигавица и т. н. Имено благодарение на тези технологии стана възможно 
обяснението на факта, защо в естествени условия в природата не всяка жена забременява опървия път:

Оплождането „ин витро”(от латински in vitro – “в стъкло”), наричано „в епруветка”, е вид асистирана 
репродуктивна технология (АРТ).

Това е процес, при който се извършва оплождане на една или няколко яйцеклетки извън тялото на 
жената, като след това получените ембриони се връщат в матката. Ин витро оплождането е основен метод 
за лечение на безплодие (стерилитет), когато останалите АРТ (например вътрематочна инсеминация и др.) 
не дават резултат.

Процесът включва хормонално контролиране на овулацията, получаване на яйцеклетки и сперматозоиди, 
и поставянето им заедно в течна среда с цел сперматозоидите да оплодят яйцеклетките. След това оплодените 
яйцеклетки (зиготи) се връщат в матката на пациентката с намерение да се постигне успешна бременност. 

ПРОЦЕДУРА № 12 АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ - ФОЛИКУЛНА ПУНКЦИЯ, ОПЛОЖДАНЕ, 
ЕМБРИОТРАНСФЕР, КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Продължителност до 24 часа
КОДОВЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

Процедура по асистирана репродукция включва задължително следните дейности:
*65.91 Пункция на фоликулите под ехографски контрол 
и/или
*65.14 Лапароскопска пункция на яйчниците
*69.92 Класическо „ин-витро“ оплождане (IVF) или интрацитоплазмено спермално инжектиране 
(ICSI)
*69.90 Ембриотрансфер и/или Криоконсервация

Изискване:
Процедура № 12 „Асистирана репродукция – фоликулна пункция, оплождане, ембриотрансфер, 

криоконсервация“ се изпълнява след задължително провеждане на процедура № 11 „Асистирана репродукция 
– хормонална контролирана овариална хиперстимулация (КОХС)“ в същото лечебно заведение.

Забележка: Процедура № 12 „Асистирана репродукция – фоликулна пункция, оплождане, 
ембриотрансфер, криоконсервация“ се разделя на четири нива на изпълнение и съответно заплащане от 
НЗОК в зависимост от обема и вида на извършените дейности:

Ниво 1 - включва само пункция на фоликулите;
Ниво 2 - включва 
пункция на фоликулите и класическо „ин-витро“ оплождане (IVF)
и/или 
пункция на фоликулите и интрацитоплазмено спермално инжектиране (ICSI);
Ниво 3 - включва 
пункция на фоликулите, класическо „ин-витро“ оплождане (IVF) и ембиротрансфер
или 
пункция на фоликулите, интрацитоплазмено спермално инжектиране (ICSI) и ембиротрансфер
или
пункция на фоликулите, класическо „ин-витро“ оплождане (IVF) и криоконсервация
или
пункция на фоликулите, интрацитоплазмено спермално инжектиране (ICSI) и криоконсервация; 
Ниво 4 - включва
пункция на фоликулите, класическо „ин-витро“ оплождане (IVF), ембиротрансфер и криоконсервация
или 
пункция на фоликулите, интрацитоплазмено спермално инжектиране (ICSI), ембиротрансфер и 
криоконсервация.
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При приключване на дейностите по процедура № 12 „Асистирана репродукция – фоликулна пункция, 
оплождане, ембриотрансфер, криоконсервация“ или на някое от нивата й с невъзможност от страна на 
пациентката да продължи със следващите дейности по асистирана репродукция, основанията за това се 
записват в медицинската документация. За започване на нова процедура № 12 „Асистирана репродукция – 
фоликулна пункция, оплождане, ембриотрансфер, криоконсервация“ се изисква нова Заповед на Директора 
на Център „Фонд за асистирана репродукция“ въз основа на Решение на Обществения съвет.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА 
„АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ – ФОЛИКУЛНА ПУНКЦИЯ, ОПЛОЖДАНЕ, ЕМБРИОТРАНСФЕР, 
КРИОКОНСЕРВАЦИЯ“

Изпълнители на процедура №12 „Асистирана репродукция – фоликулна пункция, оплождане, 
ембриотрансфер, криоконсервация“ са лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, съгласно 
чл.2, т.1 и т.2 от Наредба №28/2007 г. за дейности по асистирана репродукция и Приложение към чл.1, ал.1, 
Глава III, т.7 от Наредба №32/2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“. 
Устройството и дейността на лечебните заведения отговарят на изискванията на Наредба №28/2007 и Глава 
IV, Раздел III от Закона за здравето (ЗЗ). 

Изпълнители на процедура № 12 „Асистирана репродукция – фоликулна пункция, оплождане, 
ембриотрансфер, криоконсервация“ са лечебни заведения, които притежават разрешение за извършване на 
тази дейност от Министъра на здравеопазването, съгласно чл.131. ал.1 от ЗЗ и Наредба №16/2007 г.

Забележка: Лечебните заведения, изпълнители на процедура № 12 „Асистирана репродукция – 
фоликулна пункция, оплождане, ембриотрансфер, криоконсервация“, задължително сключват и договор 
за изпълнение на процедура № 11 „Асистирана репродукция – хормонална контролирана овариална 
хиперстимулация (КОХС)“.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И 
ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЦЕДУРА 
№ 12

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Клиника/отделение по акушерство и гинекология, с разрешение за извършване на дейност по 
асистирана репродукция
или
Клиника/отделение по гинекология, с разрешение за извършване на дейност по асистирана 
репродукция
или
Медицински център (МЦ)/Диагностично-консултативен център (ДКЦ), с разрешение за извършване на 
дейност по асистирана репродукция с манипулационна за извършване на пункция под ехографски контрол 
оборудвана съгласно медицински стандарт по „Асистирана репродукция“ и съгласно медицински стандарт 
„Анестезия и интензивно лечение“ в частта за амбулаторна анестезия
2. Кабинет за образна диагностика с необходимото оборудване за осъществяване на ултразвукова 
диагностика
3. Апаратура и оборудване за осъществяване на пункция на фоликулите, ин витро оплождане и ембриотрансфер, 
съгласно медицински стандарт по „Асистирана репродукция“ 
4. ОАИЛ/КАИЛ 
или 
Стая за възстановяване след фоликулна пункция, оборудвана съгласно медицински стандарт по „Асистирана 
репродукция“ и съгласно медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“ в частта за амбулаторна 
анестезия с разрешение за извършване на дейност по асистирана репродукция 
5. Лапароскоп при лапароскопски процедури 

Забележка: В случаите на извършване на лапароскопски процедури, следва да бъдат спазвани 
нормативните изисквания при извършване на дейности по еднодневна хирургия, акушерство и гинекология, 
анестезия и интензивно лечение.

Лечебни заведения, които не разполагат с лапароскопска апаратура и специалисти по акушерство 
и гинекология, притежаващи удостоверения за лапароскопия или минимално инвазивна хирургия не 
могат да отчитат процедура с код *65.14 „Лапароскопска пункция на яйчниците“. 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПРОЦЕДУРАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЦЕДУРА № 12 

Лечебното заведение, изпълнител на процедура № 12 може да осигури дейността на съответното 
задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което 
отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази процедура и има договор с 
НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Криобанка
2. Клинична лаборатория, съгласно медицински стандарт по „Клинична лаборатория“, сертифицирана за 

изследване на хормони
3. Структура за болнична помощ оказваща спешна хоспитализация, съгласно Наредба №28/2007 г. за 

дейности по асистирана репродукция – за МЦ/ДКЦ с разрешение за извършване на дейност по 
асистирана репродукция
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3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА № 12 
„АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ – ФОЛИКУЛНА ПУНКЦИЯ, ОПЛОЖДАНЕ, ЕМБРИОТРАНСФЕР, 
КРИОКОНСЕРВАЦИЯ“: 

3. 1. Необходими специалисти за изпълнение на процедура № 12:
- лекар/лекари със специалност по „Акушерство и гинекология“ с минимум от 3 години опит в 

областта на асистираната репродукция 
- лекар/лекари със специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ – по договор за МЦ/ДКЦ
- магистър със специалност по биология или биотехнология или молекулярна биология;
или магистър по медицина и специалност по медицинска биология; 
или научна степен в областта на репродуктивната биология, или клиничната ембриология
и имат най-малко двегодишен опит в областта на биологично-лабораторните методи за асистирана 

репродукция. 
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.
При наличие на индикации за извършване на асистирана репродукция „Фонд за асистирана 

репродукция“ издава Заповед въз основа на Решение на Обществения съвет. 
По процедура № 12 се включват пациентки получили Заповед на Директора на Център „Фонд за 

асистирана репродукция“ въз основа на Решение на Обществения съвет.
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:
1.1. Тубарен стерилитет при жената
- липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени); 
- едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза; 
- двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация); 
- едностранна непроходимост с контралатерална стеноза; 
- двустранна интерстициална или истмична стеноза ; 
- състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при 
положение че не е настъпвала вътрематочна бременност; 
1.2. Eндометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието при жени над 35 години, а при 
жени до 35 години - само след лечебен курс с агонисти на гонадолиберина по изискванията 
и киртериите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), след края на което в 
продължение на 6 месеца не е настъпила бременност;
1.3. Стерилитет,свързан с мъжки фактор - обструктивна аzoospermia, при положение 

че са налице данни (клинични и хистологични) за наличие на достатъчна сперматогенеза; 
- олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща асистирана репродективна технология (АРТ) чрез 
класическо „ин-витро“ оплождане (IVF) или интрацитоплазмено спермално инжектиране (ICSI).

1.4. Стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS.
1.5. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология (неизяснен 

стерилитет).
2. АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ: 
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ 

Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ 
ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ ПРОЦЕДУРА.

Диагностично-лечебният алгоритъм, отговаря на изискванията на посочената в процедура № 12 
нормативна разпоредба. 

Процедура № 12 се провежда, когато пациентката разполага и представя в лечебното заведение, 
изпълнител на процедура № 12 „Асистирана репродукция – фоликулна пункция, оплождане, ембриотрансфер, 
криоконсервация“ Заповед на Директора на Център „Фонд за асистирана репродукция“ въз основа на Решение 
на Обществения съвет и е провела процедура № 11 „Асистирана репродукция – хормонална контролирана 
овариална хиперстимулация (КОХС) в същото лечебно заведение.

Асистираната репродукция се извършва чрез прилагане на медицински дейности и биологично-
лабораторни методи.

Процедура № 12 „Асистирана репродукция – фоликулна пункция, оплождане, ембриотрансфер, 
криоконсервация, “ включва посочените дейности по нива на изпълнение:

 - последващо (след хормонално контролирана овариална хиперстимулация) вземане на овоцити чрез 
ехографски или лапароскопски контролирана пункция;
- класическо „ин-витро“ оплождане (IVF);
и/или 
- интрацитоплазмено спермално инжектиране (ICSI);
- ембиротрансфер; 
- криоконсервация.
Процедура № 12 „Асистирана репродукция – фоликулна пункция, оплождане, ембриотрансфер, 

криоконсервация“ се извършва след собственоръчно подписано съгласие на пациентката, отразено в 
Декларацията за информирано съгласие.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА № 12 „АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ – ФОЛИКУЛНА 
ПУНКЦИЯ, ОПЛОЖДАНЕ, ЕМБРИОТРАНСФЕР, КРИОКОНСЕРВАЦИЯ“, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 
Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА 
ЗДРАВЕТО. 
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ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 
УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №12
Медицински критерии за завършена процедура:
- Извършени дейности, включени в процедури с код *65.91 и/или*65.14, *69.92, *69.90
според съответното ниво на изпълнение; 
 - Липса на усложнения и стабилизирани жизнени показатели. 

Забележка: При усложнения и необходимост от хоспитализация, пациентката се превежда в 
специализирано ЛЗБП, като на лечебното заведение осъществило процедура № 12 „Асистирана репродукция 
– фоликулна пункция, оплождане, ембриотрансфер, криоконсервация“ се заплаща за съответното изпълнено 
ниво.

4. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за 
медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА № 12 „АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ 
– ФОЛИКУЛНА ПУНКЦИЯ, ОПЛОЖДАНЕ, ЕМБРИОТРАНСФЕР, КРИОКОНСЕРВАЦИЯ “.

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТКАТА се документира в „История на заболяването” на 
пациента (ИЗ).

Неразделна част от ИЗ са:
- Заповед на Директора на Център „Фонд за асистирана репродукция“ въз основа на Решение на 
Обществения съвет;
- „ПРОТОКОЛ за отразяване на данните за дейностите в структурата по асистирана репродукция при 
оплождане ин витро и трансфер на ембриони“ („Ембриологичен протокол“) - (съгласно медицински 
стандарт „Асистирана репродукця“ и образец, утвърден от ръководителя на лечебното заведение);
- „ПРОТОКОЛ за замразяване“ (съгласно медицински стандарт „Асистирана репродукця“);
- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – подписва се от пациента при започване процедура 
№ 12 „Асистирана репродукция“.
Процедура № 12 се извършва след собственоръчно написано съгласие на пациентката, отразено в 
Декларация за информирано съгласие.
При криоконсервация се подписва и „Информирано съгласие за замразяване и съхранение на ембриони“.
 - „Медицинско направление за провеждане на процедури ” - бл.МЗ-НЗОК № 8А.

ИЗ се съхранява в клиника/отделение по АГ, МЦ/ДКЦ, с разрешение за извършване на дейност по 
асистирана репродукция. 

2. ПРОВЕЖДАНЕТО на процедура № 12 „Асистирана репродукция – фоликулна пункция, оплождане, 
ембриотрансфер“ се регистрира в Регистър за преминали пациенти по асистирана репродукция. Регистърът 
се води по хронология на постъпилите за процедура пациенти и съдържа следните реквизити: име на 
пациентката, дата и № на процедурата за месеца и годината. 

 3. ОТЧИТАНЕТО на проведената процедура № 12 „Асистирана репродукция – фоликулна пункция, 
оплождане, ембриотрансфер, криоконсервация“ се извършва с “Медицинско направление за провеждане на 
клинична процедура/процедура ” (бл. МЗ-НЗОК №8А), копие на Заповед на Директора на Център „Фонд 
за асистирана репродукция“ въз основа на Решение на Обществения съвет и електронен отчет в определен 
формат, съгласно изискванията на НЗОК.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА 

„Асистирана репродукция“
Ако проблемите с безплодието на двойката останат неизяснени, или ако всички приложени видове лечение 

са неуспешни идва времето да се обмисли и решение свързано с асистираните репродуктивни технологии 
(AРT). Сложността на тези методи варира от простата вътрематочна инсеминация до високотехнологичните 
манипулации на сперматозоида и яйцеклетката. Заедно с много от тези техники е необходима и хормонална 
терапия за да се повишат шансовете за успех. 

Ин витро оплождане (IVF).
При хирургични интервенции, повреждане или запушване на фалопиевите тръби, мъжки стерилитет, 

или неизяснен стерилитет на помощ идва ин витро оплождането (IVF). Използват се медикаменти за да се 
стимулират яйчниците, които да прозиведат по-голям брой зрели яйцеклетки.

Яйцеклетките се събират посредсвом тънка игла вмъкната в яйчника. Това може да стане през влагалището 
или посредством лапароскоп. В лабораторията събраните яйцеклетки се събират със сперматозоидите на 
мъжа. При невъзможност за оплождане, единичен сперматозоид се инжектира директно в яйцеклетка. Това е 
така наречената процедура интрацитоплазмена спермална инжекция (ICSI). Няколко дни след оплождането 
на яйцеклетките, един или повече ембриони се вкарват вътре в матката на жената.

Асистирани репродуктивни методи
Асистираните репродуктивни методи представляват много видове помощ, които се оказват на двойката, 

когато не настъпва бременност. Една малка част от тях представлява ин-витро оплождането или „бебето в 
епруветка“. Когато при една млада двойка не настъпва бременност повече от 2 години, това е сигнал да се 
направят някои изследвания и при двамата партньори. Когато двойката е на възраст над 35 години, този 
срок силно се скъсява.
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Какво трябва да знаете? 
Настъпването на бременност в нормални условия, когато всичко е видимо наред, е 20-25%. Такъв е и 

реалният процент на бременност и при някаква АРТ процедура (ако не се прави селекция по възраст и 
не се изчислява кумулативно от няколко последователни опита). Това е и процентът, който се стремим да 
запазваме постоянен и да го увеличаваме с все по-нови технологии и познания за селекцията на ембрионите, 
за подготовката на маточната лигавица и т. н. Имено благодарение на тези технологии стана възможно 
обяснението на факта, защо в естествени условия в природата не всяка жена забременява от първия път: 
Оплождането „ин витро“(от латински in vitro – „в стъкло“), наричано „в епруветка“, е вид асистирана 
репродуктивна технология (АРТ).

Това е процес, при който се извършва оплождане на една или няколко яйцеклетки извън тялото на 
жената, като след това получените ембриони се връщат в матката. Ин витро оплождането е основен метод 
за лечение на безплодие (стерилитет), когато останалите АРТ (например вътрематочна инсеминация и др.) 
не дават резултат.

Процесът включва хормонално контролиране на овулацията, получаване на яйцеклетки и сперматозоиди, 
и поставянето им заедно в течна среда с цел сперматозоидите да оплодят яйцеклетките. След това оплодените 
яйцеклетки (зиготи) се връщат в матката на пациентката с намерение да се постигне успешна бременност. 

ПРОЦЕДУРА №13 „ПОЗИТРОННO-ЕМИСИОННА ТОМОГРАФИЯ С КОМПЮТЪРНА 
ТОМОГРАФИЯ (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)“

Минимален престой в лечебното заведение – до 12 часа
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
92.19 Позитронно-емисионна томография с компютърна томография – (ПЕТ/КТ) PET/CT на хибриден 
скенер

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА.
Процедурата се изпълнява в клиника/отделение по „Нуклеарна медицина“ III ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт по „Нуклеарна медицина”. Изискванията за наличие на задължителни звена, 
апаратура и специалисти са в съответствие с Протокол № 35 от медицински стандарт „Нуклеарна медицина”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И 

ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА 

ПОМОЩ.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗВЕНО/МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

Клиника/отделение	по	нуклеарна	медицина	с	ПЕТ-КТ	скенер
Забележка: изисква се ПЕТ-КТ да е наличен в лечебното заведение и да функционира към 31.12.2012 г.

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
        - двама лекари със специалност по „Нуклеарна медицина“ или „Медицинска радиология“;

- лекар със специалност образна диагностика
-  1 химик,
-  1 физик/инженер.
3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПРОЦЕДУРА: 

За лекарите по нуклеарна медицина – удостоверение за работа в среда с йонизиращи лъчения.
Забележка: При анамнеза от страна на пациента за алергия при необходимост се извършва консултация 

с лекар със специалност  „Анестезиология и интензивно лечение” или „Клинична алергология”.
А. Индикации за осъществяване на позитронно-емисионна томография-компютърна томография 

(РЕТ-СТ)
I. При туморни (онкологични) заболявания

1. Карцином на белия дроб
•	 недребноклетъчен белодробен карцином: определяне стадия, доказване на 

рецидиви, планиране на лъчелечението, за проследяване ефекта от лечението; 
•	 при дребноклетъчен белодробен карцином – за стадиране, но само при 

кандидати за оперативно лечение; за проследяване ефекта от лечението;
•	 диференциране на малигнени от бенигнени неопределими белодробни 

лезии.
2. Карцином на гърдата 
•	 стадиране (не се прилага при поставянето на диагнозата и определяне на първоначалния статус на 

регионалните лимфни възли, освен в случаите на локално-авансирал тумор за определяне степента на 
метастазиране); 

•	 проследяване на ефекта от лечение, рестадиране  при съмнение за прогресия и доказване на рецидиви, 
планиране на лъчелечение. 

3. Лимфоми: Ходжкинов лимфом и Неходжкинови лимфоми
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•	 стадиране; проследяване ефекта от лечение (след окончателно приключване на лечението, както и 
междинно в хода на системната терапия) , рестадиране, оценка на остатъчни маси.

4. Карциноми на гастроинтестиналния тракт – хранопровод, стомах,  колон, ректум, черен дроб, панкреас, 
гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ):

•	 определяне на стадия , проследяване ефекта от лечение, рестадиране; доказване на рецидиви; 
•	 при диференциране на малигнени от бенигнени лезии на панкреаса при екзокринни тумори.
5. Малигнен меланом: 
•	 определяне на стадия при пациенти с висок риск; 
•	 рестадиране, доказване на рецидиви, проследяване ефекта от лечение. 
6. Карциноми на главата и шията
•	 локализиране на първичен тумор при пациенти с цервикални метастази - определяне на първоначалния 

стадий (категории NМ); 
•	 рестадиране и  доказване на рецидиви; 
•	 оценка на ефекта от лечението;
7. Мозъчни тумори - само при: диференциална диагноза на рецидиви от пострадиационна некроза и 

при предоперативно определяне на степента на злокачественост, ако това ще промени терапевтичния 
подход.

8. Карцином на щитовидната жлеза
•	 при диференцираните карциноми - в случаите с отрицателен радиойодскен и висок  тиреотлобулин 

или висок титър на антитела; 
•	 анапластичен и медуларен карцином на щитовидната жлеза.
9.  При карцином на шийката на матката – за стадиране (с изключение на пациенти в стадии ІА), 

рестадиране, оценка ефекта от терапията, оценка на остатъчни парааортални маси. 
10.  При овариални карциноми и други злокачествени новообразувания на женските гениталии , нерешени 

с конвенционалните методи на изследване. 
•	 рестадиране и оценка на ефекта от лечение. 
11. При мекотъканни и костни саркоми-за първично стадиране; рестадиране, оценка ефекта от лечението   
12. При урогенитални тумори-тестиси, пенис, бъбреци, уретери, пикочен мехур:
•	 при рестадиране,оценка ефекта от лечение
13 При агресивни /недиференцирани/ нервоендокринни тумори и такива на простатата
•	 при неясна и несигурна информация от другите образни методи 
•	 за определяне на стадия, визуализация на рецидиви и метастази
14 PET/CT може да се извършва при всички невроендокринни тумори за: 
•	 локализиране, стадиране, рестадиране и оценка на терапевтичния ефект, ако са налице съответните 

радиофармацевтици  (68Ga белязани соматостатинови аналози или 18F-ДОРА).
15. При тумори на простатата и използване на 18F или 11С-холин:
•	 при неясна и несигурна информация от другите образни методи за определяне на стадия, визуализация 

на рецидиви и метастази
16.  Невробластоми при деца – стадиране, рестадиране, оценка на ефекта от терапията, оценка на остатъчни 

маси. 
17. При пациенти с метастази от тумор с неизвестно първично огнище (НПО), при които конвенционалните 

методи не са довели до диагностициране на първичният тумор. 
18. Всички случаи на повишен туморен маркер при проследяване на малигнени заболявания без локализация 

на причината от останалите образни изследвания - колоректален карцином, овариален карцином, 
карцином на млечната жлеза, карцином на шииката на матката, герминативно-клетачни тумори, 
тироден карцином , тумори на глава и шия, белодробен карцином, меланом и други , утилизиращи 
FDG тумори 

19. Определяне мястото на биопсия при диагностицирана туморна формация
II. При кардиологични заболявания

•	 за визуализиране на витален миокард с оглед вземане на решение 
за реваскуларизационна терапия - при липса на достатъчно информация от другите образни изследвания 

III. При неврологични заболявания - при липса на достатъчно информация от другите образни 
изследвания 

•	 за локализиране на епилептични огнища – в случаите, при които ядрено-магнитния резонанс не 
локализира категорична патологична причина и ако пациента е потенциален кандидат за хирургично 
лечение.

•	 Диференциална диагноза на деменции 
•	 Диференциална диагноза на двигателни нарушения (напр. болест на Паркинсон и атипични 

паркинсонови синдроми-при наличие на съответните радиофармацевтици)) №
IV. При визуализиране и оценка на възпалителни процеси при изчерпване възможностите на 

другите диагностични методи.
•	 за търсене на възпаление с неясна локализация-целотелесно
V. При планиране на лъчелечението за целите на онкологията

Б. Неиндицирани за провеждане на РЕТ-КТ клинични диагнози и ситуации, 
•	Проследяване на пациенти с онкологични заболявания, без очаквана динамика (с изключение на 

случаите с несигурна находка от  рутинните образни изследвания -както и в случаите на невозможно 
провеждане на други образни изследвания) 



БРОЙ 12  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  161   

•	Когато провеждането на РЕТ/СТ е самоцелно и резултатите от него няма да повлияят последващото 
терапевтично поведение (напр. авансирал метастатичен процес; пациенти на палиативни грижи; 
терминални пациенти) 

•	Първична диагностика за  злокачествено заболяване (с изключение на солитарни белодробни нодули, 
разграничаване на малигнени от бенигнени лезии на мозък и панкреас).

•	Бенигнени тумори и тумори с гранична малигненост. 
Решение за осъществяване на изследването се взема от ЛКК, която се сформира на основание чл.77 

от ЗЛЗ в структурите по нуклеарна медицина в лечебното заведение, изпълнител на това изследване.
Пациентите се насочват към ЛКК с Направление №8А и  подават документи в лечебното заведение, 

като в двуседмичен срок комисията разглежда документите и одобрява индицираните пациенти.
Решението на ЛКК  се прилага към документите на пациента.
Изследването с PET скенер не е първо средство на избор на диагностика и при вземане на решение за 

извършването му следва да се преценят всички направени до този момент медико-диагностични изследвания 
– клинико-лабораторни, нуклеарни, ендоскопски и образни, провеждането на които не е довело до ясна и 
точна диагноза. 

Индикациите и изследванията по неонкологични заболявания не следва да надвишават повече от 5% 
от всички индикации на годишна база.

Всяко лечебно заведение с договор с НЗОК за извършване дейност РЕТ/СТ и съответната ЛКК 
въвежда собствени изисквания за предварителната подготовка, реда на записване на пациенти, тяхното 
плануване (включително степента на относителна спешност), необходимата за това документация, както и 
отчетните форми и съпътстващата документация извън изрично изискуемата от НЗОК!

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА
1. ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ е журнал на ЛКК, която взема решенията за извършване на РЕТ/СТ 

съхраняван в лечебното заведение.
2. ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА се документира в протокол, в който се отразява извършеното 

изследване и резултата от него, с  дата на извършването и подпис на лекаря, провел изследването.
3. ОТЧИТАНЕТО на проведените клинични процедури се извършва с „Медицинско направление 

за провеждане на процедури ” - бл.МЗ-НЗОК № 8А и електронен отчет в определен формат, съгласно 
изискванията на НЗОК.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва се от 
пациента (родителя/настойника) при началото на диализното лечение и е неразделна част от История на 
заболяването на пациента, съхранява се в клиниката/отделението, където пациентът е хоспитализиран.

ПРОЦЕДУРА 14 „ЕДНОФОТОННА ЕМИСИОННА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ С 
КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ - SPECT/CT НА ХИБРИДЕН СКЕНЕР“

Минимален престой в лечебното заведение – до 12 часа

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

92.18 Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография - SPECT/CT на хибриден скенер 
хибридна камера за мултимодална диагностика

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА
Процедурата се изпълнява в клиника/отделение по „Нуклеарна медицина“ III ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт по „Нуклеарна медицина”. Изискванията за наличие на задължителни звена, 
апаратура и специалисти са в съответствие с Протокол № 34 от медицински стандарт „„Нуклеарна медицина”

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И 
ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА 
ПОМОЩ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗВЕНО/МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

Клиника /отделение по нуклеарна медицина със SPECT/CT
Забележка: изисква се SPECT/CT да е наличен в лечебното заведение и да функционира към 31.12.2012 г.

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
- 2 лекари с призната специалност по нуклеарна медицина (или медицинска радиология )
- лекар с призната специалност по образна диагностика
- 1 химик, 
- 1 физик/инженер
3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПРОЦЕДУРА: 
За лекарите по нуклеарна медицина – удостоверение за работа в среда с йонизиращи лъчения.
Забележка: При анамнеза от страна на пациента за алергия при необходимост се извършва консултация 

с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.
Индикации за осъществяване на еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография 
- SPECT/CT на хибриден скенер:
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-Подпомогане на диагнозата, N- u M- стадиране на онкологичните заболявания, проследяване ефекта от 
проведеното лечение, ре-стадиране (визуализиране на рецидив и/или метастатичен процес), определяне 
прогнозата на заболяването. 
-За функционална и морфологична диагностика на заболяванията на щитовидната и паращитовидната 
жлеза, скелета, сърцето, мозъка, белия дроб, бъбреците, визуализиране и локализиране на възпалителен 
процес и др. заболявания. 

-Визуализиране и локализиране на сентинелни лимфни възли. 
-Дозиметричното планиране на болни с онкологични заболявания за целите на лъчелечението.

Решение за осъществяване на изследването се взема от ЛКК, която се сформира на основание чл.77 
от ЗЛЗ в структурите по нуклеарна медицина в лечебното заведение, изпълнител на това изследване.

Пациентите се насочват към ЛКК с Направление №8А и подават документи в лечебното заведение, 
като в двуседмичен срок комисията разглежда документите и одобрява индицираните пациенти. В случаи 
на спешност / в хода на дадено сцинтиграфско изследване и необходимост от провеждане на допълнително 
СТ-изследване за подпомагане на диагнозата/ е необходимо ЛКК да вземе решение в момента. 

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА

1. ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ е журнал на ЛКК, която взема решенията за извършване на SPECT/CT 
съхраняван в лечебното заведение.

2. ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА се документира в протокол, в който се отразява извършеното 
изследване и резултата от него, с дата на извършването и подпис на лекаря, провел изследването.

3. ОТЧИТАНЕТО се извършва с „Медицинско направление за провеждане на процедури” - бл.МЗ-
НЗОК № 8А и електронен отчет в определен формат, съгласно изискванията на НЗОК.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ № .........................) – подписва се от 
пациента (родителя/настойника) при началото на диализното лечение и е неразделна част от История на 
заболяването на пациента, съхранява се в клиниката/отделението, където пациентът е хоспитализиран.

    Приложение №1 
Списък на специалистите, оказващи болнична помощ по   

Пр №(процедура) ………………………., посочена в чл… ……………….. от Договор №………………………

№ 
по 
ред

Име на изпълнителя на 
медицинска помощ

Специалност Квалификация

       

       

       

За възложителя:

Директор на РЗОК

За изпълнителя:

Представител на лечебното заведение

Забележка: Тази таблица се изготвя и попълва за всяка процедура.
В графа „Квалификация“ се посочват сертификати, издадени от отдел следдипломна квалификация към 

Медицински университет; 
Сертификатите и свидетелствата за професионална квалификация (но не и за клинична компетентност), 

нямат ограничителен период и не се изисква всяка година да се презаверяват от Ректора на МУ. 
№ на договора се попълва след сключването му с РЗОК от служителите на съответната РЗОК
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Приложение № 7

Първични медицински документи по решението

НАПРАВЛЕНИЕ ЗА КОМЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ БЛ.МЗ-НЗОК №10 

За комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с кожно-венерически заболявания (избор/преизбор)

за комплексно диспансерно(амбулаторно) наблюдение на пациенти с психични заболявания (избор/преизбор)

ИМУНИЗАЦИИ НА ЗЗОЛ НАД 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ КОД

Имунизация против тетанус и дифтерия

Реимунизация против тетанус и дифтерия на 85 год. + 41
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ ЗА КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО НА-
БЛЮДЕНИЕ 

“Амбулаторен лист за комплексно диспансерно наблюдение”- бл. МЗ-НЗОК № 11 е предназначен за по-
пълване от ЛЗ за БП с клиника/отделение по кожно-венерически заболявания/ЦКВЗ или ЛЗ за БП с клиника/
отделение по психиатрични заболявания /ЦПЗ, работещи в изпълнение на договор с НЗОК. Документът се 
попълва ясно и четливо, със син или черен химикал. Лечебното заведение, което осъществява комплексното 
диспансерно наблюдение отчита документа при всяко посещение.

1. Данни за пациента
Вписват се регистрационните данни на здравноосигуреното лице от лекуващия лекар, както следва: 
1.1. РЗОК No и здравен район по местоживеене – вписват се кодовете на РЗОК и здравният район на 

избрания общопрактикуващ лекар, съгласно здравната карта на Р България.
1.2. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единен граждански номер. За чуждестранните граждани, пребиваващи в 

Р.България, които нямат ЕГН, се попълва личен номер на чужденеца, маркира се с “Х” ЛНЧ и се въвежда дата 
на раждане.

1.3. Пол – попълва се мъж – “М” или жена – “Ж”.
1.4. Идентификационен номер на чужд гражданин (полето се попълва с дясно подравняване):
а) идентификационен номер на осигурени в Република България лица, издаден от НАП (ССН);
б) идентификационен номер на лица, осигурени в друга държава, членка на ЕС, Швейцария или в друга 

държава, страна по Споразумението за ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които се прилага законо-
дателството на Р.България, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла 
на § 1, т. 22 от ПЗР на ЗЗО; лица, за които се прилага законодателството на Р България по силата на двустранни 
спогодби за социално осигуряване, съобразно материалния и персоналния им обхват;

1.5. Име, презиме, фамилия, адрес - вписват се имената на пациента и настоящият адрес;
1.6. Код на държава – попълват се уникални двузначни кодове на държави – Таблица „ISO-кодове на 

държавите от ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария и други европейски държави” към Приложение № 5 на НРД.
Задължителен за попълване само за лицата по т. а) и т б): дата на раждане – попълва се деня, месеца 

и годината на раждането.
2. Данни за лечебното заведение, осъществяващо комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение:
2.1. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът на лечебното заведение, код от 

МЗ – задължителен за всички лечебни заведения.
2.2. УИН – вписва се УИН на лекаря, осъществяващ комплексното диспансерно (амбулаторно) наблю-

дение.
2.3. Код на специалност – вписва се код на специалност на лекуващия  лекар. 
2.4. Име и фамилия – вписват се имената на лекуващия лекар.
3. Амбулаторен лист за комплексно диспансерно наблюдение: 
3.1. No – пореден номер за календарната година. Номерацията е последователна в рамките на календарна 

година за всяко лечебно заведение. Номерът се изписва “дясно подравнен”.
3.2. Дата – дата на прегледа от лекаря специалист по психиатрия/кожно-венерически болести.
4. Данни, попълвани при комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение за изпълнителя,  издал 

направлението:
- номер и дата на издаденото направление бл.МЗНЗОК-№10 ;
- регистрационен номер на лечебно заведение;
- УИН на лекар – титуляр,  УИН на лекар – заместник (нает персонал) в случаите, при които той е из-

вършил прегледа;
-   код на специалността.
В случаите, когато насочващият лекар е ОПЛ/ лекар специалист от ЛЗ за СИМП:
-   номер и дата на амбулаторния лист от извършения преглед
5. Извършени дейности:
5.1. Извършени консултации със специалисти - вписват се кодовете на специалностите на лекарите, из-

вършили консултациите.
5.2. Извършени специализирани и високоспециализирани медицински дейности – вписва се наименова-

нието на дейността със съответния код по МКБ-9 КМ. 
5.3.  Извършени специализирани медико-диагностични изследвания (СМДИ) или високоспециализирани 

медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) – вписва се наименованието на изследването и код по МКБ-9 КМ.
6. Медицинска информация
6.1. Основна диагноза – наименование на диагнозата (изписва се на български език), която е повод за 

комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение и код по МКБ-10 (1. основен код на диагноза; 2. допъл-
нителен код).

6.2. Придружаващи заболявания и усложнения – вписват се наименования на съпътстващите заболявания 
(ако пациентът има такива) и кодовете им по МКБ-10 (1. основен код на диагноза; 2. допълнителен код).
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6.3. Анамнеза, обективно състояние, терапия – в свободен текст се вписват всички медицински данни, 
отнасящи се до състоянието на пациента; терапия.

7. Валидиране на документа
Лекуващ (диспансеризиращ) лекар – задължително вписва фамилията си и се подписва на документа, 

с което удостоверява, че посочените в амбулаторния лист за комплексно диспансерно наблюдение дейности и 
изследвания са извършени. 

Началник клиника/отделение по психиатрични заболявания/кожно-венерически заболявания в ЛЗ за 
БП или ЦПЗ/ЦКВЗ – задължително вписва фамилията си и се подписва на документа, с което удостоверява, 
че посочените в амбулаторния лист за комплексно диспансерно  наблюдение дейности и изследвания са извър-
шени.

Представляващ лечебното заведение – задължително се подписва и поставя печата на лечебното заведение.
Пациентът (родител, настойник/приемен родител)  удостоверява с подписа си информираност за извър-

шените медицински дейности, извършените изследвания и назначената терапия, както и че към момента на 
прегледа не е хоспитализиран. При отказ на пациента от назначената терапия или от хоспитализация, лекарят в 
свободен текст описва отказа в полето “Терапия” и задължително изисква подпис на пациента или негов законен 
представител.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА КОМПЛЕКСНО ДИС-
ПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ  

Първичният медицински документ „Медицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение” – 
бл. МЗ-НЗОК № 10 се издава на лицето в един екземпляр от ОПЛ, от лекар - специалист от лечебно заведение 
за СИМП или от лекар – специалист по кожно-венерически болести/психиатрия от ЛЗ за БП с клиника/отде-
ление по кожно-венерически заболявания/ЦКВЗ, съответно от ЛЗ за БП с клиника/отделение по психиатрич-
ни заболявания/ЦПЗ, работещи по договор с НЗОК. Лечебното заведение, което осъществява комплексното 
диспансерно наблюдение, отчита документа при първо посещение, заедно с първия екземпляр от “Амбулаторен 
лист за комплексно диспансерно наблюдение – бл. МЗ-НЗОК № 11” и финансово-отчетните документи в РЗОК.

Документът се попълва ясно и четливо с печатни букви, със син или черен химикал.
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І. Данни попълвани от лекаря, издал направлението:
1. Данни за пациента – попълват се само при преглед по линия на задължителното здравно осигуряване.

1.1. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единен граждански номер. За чуждестранните граждани, пребиваващи 
в Р България, които нямат ЕГН, се попълва личен номер на чужденеца, маркира се с “Х” ЛНЧ 
и се въвежда дата на раждане;

1.2. РЗОК No, здравен район – вписват се кодовете на РЗОК и здравният район на избрания общо-
практикуващ лекар;

1.3. Идентификационен номер на чужденеца – вписва се персонален идентификационен номер на 
чужденеца;

1.4. Код на държавата – вписва се кодът на държавата;
1.5. Име, презиме, фамилия, адрес – вписват се имената на пациента и настоящият адрес.

2. Данни за лекаря, издал направлението:
2.1. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът на ЛЗ, издаден от районния 

център по здравеопазване (РЦЗ/РЗИ на титуляра на ЛЗ).
2.2. УИН – вписва се УИН на лекаря титуляр на ЛЗ.
2.3. УИН – вписва се УИН на лекаря – заместник (нает персонал), осъществил преглед; маркира се 

с “Х” заместник или нает персонал.
2.4. Име и фамилия – имената на лекаря, издал направлението.
2.5. Код на специалност – вписва се код за ОПЛ  или кодът на специалността на лекаря в ЛЗ за 

СИМП, издали направлението или от лекар-психиатър, работещ в клиника/отделение от ЛЗ за 
БП или ЦПЗ, съответно лекар специалист по кожно-венерически болести, работещ в клиника/
отделение от ЛЗ за БП или ЦКВЗ.

2.6. Изпращащият лекар вписва датата на издаване на направлението, подписва се и задължително 
подпечатва документа с личния си печат и с печата на лечебното заведение (за нает персонал).

3. Общи данни
3.1. Mедицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение No. – пореден номер на на-

правлението за календарна година. Номерацията е последователна в рамките на календарна 
година. Номерът се изписва “дясно подравнен”.

3.2. Амбулаторен лист No. – вписва се номерът на амбулаторния лист в случаите, при които  ОПЛ 
или лекар в ЛЗ за СИМП е издал направлението след извършен преглед. 

4. Медицинска информация
4.1. Основна диагноза – наименование на диагнозата (изписва се на български език), която е повод 

за посещението и код по МКБ 10 (1. основен код на диагноза; 2. допълнителен код).
4.2. Придружаващи заболявания и усложнения – вписват се наименования на съпътстващите заболя-

вания (ако пациентът има такива) и кодовете им по МКБ 10 (1. основен код на диагноза; 2. до-
пълнителен код).

4.3. Изпраща се за: – поводът за издаване на направлението се маркира с “Х” в съответното поле:  
- за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с кожно-венерически бо-
лести от лечебни заведения за болнична помощ с клиники/отделения по кожно-венерически 
болести/центрове по кожно-венерически заболявания - за комплексно диспансерно (амбулаторно)  
наблюдение на пациенти с психични заболявания от лечебни заведения за болнична помощ с 
психиатрични клиники/отделения/центрове за психично здраве.

4.4. Приложени медицински документи – вписват се приложените медицински документи.
ІІ. Данни попълвани от лечебното заведение, осъществяващо комплексното диспансерно (амбулаторно) на-
блюдение
1. Данни за лечебното заведение, осъществяващо комплексното диспансерно (амбулаторно)  наблюдение:

1.1. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът на лечебното заведение, код 
от МЗ – задължителен за всички лечебни заведения. 

1.2. Код на специалност – вписва се код специалност на лекар – специалист  по кожно-венерически 
болести/ психиатрия от ЛЗ за БП с клиника/отделение по кожно-венерически заболявания/ЦКВЗ, съответно 
от ЛЗ за БП с клиника/отделение по психиатрични заболявания/ЦПЗ.

1.3 Дата на осъществяване на диспансерното (амбулаторно) наблюдение.
1.4 УИН – вписва се УИН на лекаря специалист по кожно-венерически болести/психиатрия, осъ-

ществяващ комплексното диспансерно (амбулаторно)  наблюдение.
1.5. Лекуващ лекар – задължително вписва фамилията си и се подписва на документа, с което удос-

товерява, че посочените в амбулаторния лист за комплексно диспансерно наблюдение дейности 
и изследвания са извършени.

1.6.  Началник клиника/отделение по психиатрични заболявания/кожно-венерически заболявания в 
ЛЗ за БП или ЦПЗ/ЦКВЗ – задължително вписва фамилията си и се подписва на документа, с 
което удостоверява, че посочените в амбулаторния лист за комплексното диспансерно наблюде-
ние дейности и изследвания са извършени.

1.7. Представляващ лечебното заведение – задължително се подписва и поставя печата на лечебното 
заведение.
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УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С “РЕЦЕПТУРНА БЛАНКА-НЗОК” – БЛАНКА ОБРАЗЕЦ „ МЗ-НЗОК № 5Б”

„Рецептурна бланка – бл.МЗ-НЗОК №5Б“ е документ за предписване и отпускане на напълно платени 
от НЗОК лекарствени продукти за военноинвалидите и военнопострадалите, в количества  до 30 дни. Попълва 
се в два екземпляра от изпълнителя на медицинска или дентална помощ.

И двата екземпляра се предават на пациента. 
В случай, че лекарят или лекарят по дентална медицина е предписал доза по-висока от максимално 

определената при разрешаване на лекарствения продукт и се е подписал срещу нея, фармацевтът изпълнява 
съответното предписание.

В случай на явни несъответствия в предписанията, фармацевтът е задължен да се свърже с лекаря или 
лекаря по дентална медицина, издал рецептата.

Документът се попълва ясно и четливо.
Данни, попълвани от лекар или лекар по дентална медицина, издал рецептата

1. Лични данни на лекар/лекар по дентална медицина – Код на специалност, регистрационен номер на 
лечебното заведение, УИН/ЛПК, име и фамилия, телефон, подпис, печат.

2.  Данни за пациента – Име, презиме, фамилия, възраст, номер на удостоверение за военноинвалид/
военнопострадал, % на трайна неработоспособност, решение на телк, адрес, № РЗОК (където е активния избор 
на ОПЛ), ЕГН(ЛНЧ) - за граждани, осигурени в РБългария; иднетификационен номер – за граждани от ЕС или 
по двустранни спогодби. Код на държавата – вписва се само за граждани на ЕС или по двустранни спогодби.

3. Данни по предписанието:
3.1. Дата на издаване – датата на издаване на рецептата. Датата на издаване на рецептата и датата на 

издаване на амбулаторния лист, в който са отразени данните от нея, трябва да съвпадат.
3.2. № на рецептурна книжка – записва се № на валидната рецептурна книжка на пациента, в случаите 

на хронично заболяване.
3.3.    Код на лекарствен продукт – от списъците с лекарства за военноинвалидите и военнопострадалите, 

заплащани от НЗОК. 
3.4. Генерично заместване – изборът се маркира с „Х”.

•	 при избор “да” – не се попълва “код на лекарствен продукт”, а в полето Rp. се изписва меж-
дународното непатентно наименование от лекарствения списък за военноинвалидите и военно-
пострадалите на НЗОК, формата и количеството на лекарствения продукт; еднократна доза на 
прием; схема на приемане; продължителност на лечението.

•	 при избор “не” – се попълва “код на лекарствен продукт”, а в полето Rp. се изписва търговско-
то наименование, формата и количеството на лекарствения продукт от списъка за военноин-
валидите и военнопостродалите; еднократна доза на прием; схема на приемане или прилагане; 
продължителност на лечението.

3.5 МКБ – изписва се кодът на заболяването, посочен в списъците с лекарства, заплащани от НЗОК. 
4. № на амбулаторен лист – изписва се № на амбулаторния лист 
5. Рецепта № - пореден № на рецептата. Номерацията на издадените рецептурни бланки (за комбинацията 

РЦЗ, УИН и специалност) за всяка календарна година започва от № 1.
7. Задължително се поставят подпис и личен печат върху двата екземпляра, постъпващи в аптеката.

Данни, попълвани от аптеката
8. Рецепта № - генериран от софтуера на аптеката. Поредността на номерацията за всяка календарна го-
дина започва от № 1.
9. Изпълнила аптека № - регистрационният номер на аптеката
10. ЕГН /ЛНЧ или идентификационен номер на чужденеца и код на държавата на получателя.
11. Дата на изпълнение на рецептата.
12. Изпълняващият рецептата се подписва и поставя печат на аптеката и я предоставя за подпис на при-
носителя.

Рецептата не се изпълнява в случай, че:
13. не съдържа всички данни по точки 1 до 7;
14. срокът на валидност е изтекъл;
15. има несъответствие между предписания брой опаковки и определената доза на прием и другите общи 
изисквания по предписване на лекарствени продукти;
16. предписаният лекарствен продукт, не е  включен в списъка  на НЗОК за военноинвалиди и военнопо-
страдали;
17. не се представи заверена от РЗОК “Рецептурна книжка на хронично болния”, документ за 
самоличност,удостоверение на военноинвалид/военнопострадал;
18. съдържа несъответстващи НЗОК-кодове; превишени дози, срещу които няма подпис на лекаря; заличе-
ни и/или задраскани данни  и други несъответствия съгласно изискванията по предписанията, определени 
в указанията.
Образецът може да се разпечатва от лекаря/лекаря по дентална медицина или да се печата в печатница на 
бял лист А4 (формат портрет) в 2 екземпляра или на А4 (Landscape), като в този случай двата екземпляра 
се отделят с разделителна линия.
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УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С “РЕЦЕПТУРНА БЛАНКА-НЗОК” – БЛАНКА ОБРАЗЕЦ „ МЗ-НЗОК № 5В”

„Рецептурна бланка – бл.МЗ-НЗОК №5В“ е документ за предписване и отпускане на напълно платени 
от НЗОК лекарствени продукти на  ветераните от войните, в количества  до 30 дни. Попълва се в два екзем-
пляра от изпълнителя на медицинска или дентална помощ.

И двата екземпляра се предават на пациента. 
В случай, че лекарят или лекарят по дентална медицина е предписал доза по-висока от максимално 

определената при разрешаване на лекарствения продукт и се е подписал срещу нея, фармацевтът изпълнява 
съответното предписание.

В случай на явни несъответствия в предписанията, фармацевтът е задължен да се свърже с лекаря или 
лекаря по дентална медицина, издал рецептата.

Документът се попълва ясно и четливо.

Данни, попълвани от лекар или лекар по дентална медицина, издал рецептата
1. Лични данни на лекар/лекар по дентална медицина – Код на специалност, регистрационен номер на 
лечебното заведение, УИН/ЛПК, име и фамилия, телефон, подпис, печат.

2.  Данни за пациента – Име, презиме, фамилия, възраст, номер на удостоверение за ветеран от войните, 
адрес, № РЗОК (където е активния избор на ОПЛ), ЕГН(ЛНЧ) - за граждани, осигурени в РБългария; идне-
тификационен номер – за граждани от ЕС или по двустранни спогодби. Код на държавата – вписва се само за 
граждани на ЕС или по двустранни спогодби.

3. Данни по предписанието:
3.1. Дата на издаване – датата на издаване на рецептата. Датата на издаване на рецептата и датата 

на издаване на амбулаторния лист, в който са отразени данните от нея, трябва да съвпадат.
3.2. № на рецептурна книжка – записва се № на валидната рецептурна книжка на пациента.
3.3.    Код на лекарствен продукт – от списъците с лекарства за ветераните от войните, заплащани от 

НЗОК. 
3.4. Генерично заместване – изборът се маркира с „Х”.

•	 при избор “да” – не се попълва “код на лекарствен продукт”, а в полето Rp. се изписва меж-
дународното непатентно наименование от лекарствения списък на НЗОК за ветераните от 
войните, формата и количеството на лекарствения продукт; еднократна доза на прием; схема 
на приемане; продължителност на лечението.

•	 при избор “не” – се попълва “код на лекарствен продукт”, а в полето Rp. се изписва търговско-
то наименование, формата и количеството на лекарствения продукт от списъка за ветераните 
от войните; еднократна доза на прием; схема на приемане или прилагане; продължителност 
на лечението.

3.5 МКБ – изписва се кодът на заболяването, посочен в списъците с лекарства, заплащани от НЗОК. 
4. № на амбулаторен лист – изписва се № на амбулаторния лист 
5. Рецепта № - пореден № на рецептата. Номерацията на издадените рецептурни бланки (за комбинацията 

РЦЗ, УИН и специалност) за всяка календарна година започва от № 1.
7. Задължително се поставят подпис и личен печат върху двата екземпляра, постъпващи в аптеката.

Данни, попълвани от аптеката
8. Рецепта № - генериран от софтуера на аптеката. Поредността на номерацията за всяка календарна 
година започва от № 1.
9. Изпълнила аптека № - регистрационният номер на аптеката
10. ЕГН /ЛНЧ или идентификационен номер на чужденеца и код на държавата на получателя.
11. Дата на изпълнение на рецептата.
12. Изпълняващият рецептата се подписва и поставя печат на аптеката и я предоставя за подпис на при-
носителя.

Рецептата не се изпълнява в случай, че:
13. не съдържа всички данни по точки 1 до 7;
14. срокът на валидност е изтекъл;
15. има несъответствие между предписания брой опаковки и определената доза на прием и другите общи 
изисквания по предписване на лекарствени продукти;
16. предписаният лекарствен продукт, не е  включен в списъка  на НЗОК за ветераните от войните;
17. не се представи заверена от РЗОК “Рецептурна книжка на ветеран от войните”, документ за самолич-
ност, удостоверение на ветеран;
18. съдържа несъответстващи НЗОК-кодове; превишени дози, срещу които няма подпис на лекаря; зали-
чени и/или задраскани данни  и други несъответствия съгласно изискванията по предписанията, определе-
ни в указанията.

Образецът може да се разпечатва от лекаря/лекаря по дентална медицина или да се печата в печатница на 
бял лист А4 (формат портрет) в 2 екземпляра или на А4 (Landscape), като в този случай двата екземпляра 
се отделят с разделителна линия.
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УКАЗАНИE ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРИ

Този документ се изготвя и издава от ЛЗ  за календарния месец за всеки преминал през структурата пациент. 
Срок на валидност 30 дни от датата на издаване, с изключение за процедури 13 и 14, при които срокът на валид-
ност е 90 дни от датата на издаването.
Документът е месечен и съдържа информация за вид и брой извършени процедури на пациента за дадения ка-
лендарен месец. Когато в един календарен месец се извършват процедури в различни лечебни заведения всяко 
ЛЗ издава и отчита отделна бл. МЗ-НЗОК № 8А, с отразени брой процедури, които е извършило, с изключение 
на случаите по процедури №11 и №12.
Регистрационните и медицинските данни в документа, необходими за насочване за процедура, се попълват както 
следва:

  част I – от лекар от специализираната извънболнична медицинска помощ; лекар от лечебно заведение, 
изпълнител на болнична помощ; За процедури с №9, №10, №11 и №12 направление № 8A се издава от 
лечебното заведение, което изпълнява процедурите;
За процедури с №13 и №14 Направление №8А се издава от изпълнител на СИМП или болнична помощ, 
специалист по профила на заболяването. В случаите, когато пациентите се насочват в лечебното заведение 
от ЦСМП, лекарите не попълват бл.МЗ-НЗОК №8A, а  предоставят фиш за спешна медицинска помощ  
по образец, посочен в Приложение №3 към Наредба №25/1999 г. на МЗ в лечебното заведение, което хос-
питализира същия пациент.
  част II и IІІ – от лечебното заведение, в което се извършва процедурата.

Документът се попълва в два екземпляра. Първият екземпляр се изпраща заедно с финансовите отчетни докумен-
ти в РЗОК, вторият остава на съхранение в лечебното заведение към медицинската документация на съответния 
пациент. 
Отчитането на проведените клинични процедури за всеки пациент се извършва ежемесечно  с “Медицинско 
направление за провеждане на процедури ” (бл.МЗ-НЗОК № 8А), заедно с „Отчет за лечение с лекарствени про-
дукти, заплащани от НЗОК по клинични процедури/процедури за интензивно лечение или по клинични пътеки 
в областта на онкологията, онкохематологията  и  неонатологията“. 
Документът се попълва ясно и четливо със син или черен химикал.
Не се допуска отчитането на различни  видове процедури (по смисъла на Наредба №40) с едно направление. 
За всяка отделна  процедура се изготвя нов отделен документ бл. МЗ-НЗОК № 8А.
Част I.  Данни, попълвани от лекар, издал направлението за процедури бл.МЗ-НЗОК 8А
Блок “Пациент” 
Вписват се регистрационните данни на здравноосигуреното лице от лекаря, издал направлението, както следва: 

  	№ РЗОК и No. здравен район по местоживеене – съгласно кодовете на здравните райони по 
области (на гърба на направлението); 
  	ЕГН(ЛНЧ) – за български граждани се попълва ЕГН. За чуждестранни граждани, дългосроч-
но пребиваващи в Р България, се попълва личен номер на чужденец (ЛНЧ). За новородени, които нямат 
ЕГН, се попълват  първите 6 квадратчета (първото и второто квадратче съдържат последните две цифри 
от годината на раждане, третото и четвъртото - месеца плюс 40, петото и шестото - деня на раждане);
	пол – попълва се мъж – “М” или жена – “Ж”; 
	идентификационен номер на чужд гражданин (полето се попълва с дясно подравняване):

а) идентификационен номер на лица, осигурени в друга държава, членка на ЕС, Швейцария или в 
друга държава, страна по Споразумението за ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които 
се прилага законодателството на  България, съгласно правилата за координация на системите за 
социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от ПЗР на ЗЗО; лица, за които се прилага законода-
телството на Р България по силата на двустранни спогодби за социално осигуряване, съобразно 
материалния и персоналния им обхват;
б) идентификационен номер на осигурени в Р България лица, издаден от НАП (ССН);
	име, презиме, фамилия;
	адрес – попълва се настоящият адрес на пациента;
	код на държава – попълват се уникални двузначни кодове на държави – Таблица „ISO-кодове на 
държавите от ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария и други европейски държави” към Приложение 
№ 5 на НРД.
Задължителен за попълване само за лицата по т. а)!
	дата на раждане – попълва се деня, месеца и годината на раждането;

Блок “Насочен за процедура от” – данни за насочващия за процедура. Насочващият лекар попълва всички полета. 
При насочване от ЛЗ за болнична помощ – вписва се цифра „3”.
Когато пациентът се насочва от ЦСМП, се попълва само цифрата “4” в съответното поле, а другите остават 
празни.
Когато пациентът се насочва от КОЦ се вписва цифрата „5”
При насочване от диализен център (самостоятелна структура) – се вписва цифрата „6” 

Блок “Насочва се за процедура” 
  	номер на процедурата 
№ на 
процедура

Наименование на процедура

09 Интензивно лечение,  мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или 
парентерално хранене

10 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или 
парентерално хранене

11 Асистирана репродукция – хормонална  контролирана овариална  хиперстимулация (КОХС)
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12 Асистирана репродукция - фоликулна пункция, оплождане, ембриотрансфер, криоконсервация
13 Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)
14 Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография  -  SPECT/

CT  на хибриден скенер“
 отбелязва с “х” се дали пациентът се изпраща за спешна или планова процедура; 
 дата на насочване;
 насочващият лекар задължително се подписва и поставя печата на лечебното заведение и
на двата екземпляра. 

Част II. Данни, попълвани от лекар при първи преглед на болния в лечебното заведение
Блок “Лечебно заведение, изпълнител на процедурата”

 име на лечебното заведение;
 РЗОК No, здравен район по местонахождение на лечебното заведение – съгласно кодовете 

на здравните райони по области (на гърба), регистрационен номер на лечебното заведение, код 
от МЗ – задължителен за всички лечебни заведения;
 номер на процедура; 
 отбелязва с “х” се дали процедурата е спешна или планова;
отказ за извършване на процедура – лекарят задължително отбелязва обстоятелствата, налож 

 или отказа и се подписва и на двата екземпляра. След попълване на тези данни, Направле-
нието се връща на пациента.
 код на диагнозата по МКБ10: 
– за Пр № 09 и Пр № 10 – поставя се кодът на основната диагноза, наложила интензивно 

лечение - вписват се кодовете на извършените медицински процедури  за времето на болничния 
престой, като се посочва  датата на извършване. Видът и броя на процедурите, вписани в този 
документ съответства на изискванията на алгортъма на процедури № 09 и № 10 и на регистрира-
ните по вид и брой процедури в реанимационния лист и/или в другата медицинска  документация. 

– за Пр № 11 и Пр№ 12 – поставя се кодът на основната диагноза, наложила асистирана ре-
продукция -  вписват се кодовете на извършените медицински процедури, съгласно алгоритъма 
на тези процедури и датите на извършването им при завършване на последното възможно ниво.

– за Пр 13 и Пр 14 вписват се кодовете на извършените медицински процедури, съгласно 
алгоритъма на тези процедури и датите на извършването им.
 код на процедура по МКБ 9 KM; 
 ИЗ – вписва се номера на ИЗ на привеждащото отделение.
 за приведен от клинична пътека или от процедура 09 – вписва се номера на клиничната 

пътека, по която пациентът е бил лекуван.
 за преведен в клинична пътека или процедура - вписва се номера на клиничната пътека, 

по която пациентът ще се  лекува.
 дата на първи преглед в ЛЗ – попълва се задължително от приемащия лекар.
 дата за планово провеждане на процедурата – попълва се, ако приемът на пациента е пла-

нов – не се попълва за Пр № 09 и 10.
 УИН, име, фамилия и подпис на приемащия за процедура лекар.

Част IІІ. Данни, попълвани след всяка процедура и след изтичане на календарния месец 
Блок “Извършени процедури” 

 дата на извършване на цикъла от медицински процедури/манипуалции; фамилия и подпис 
на лекаря, извършил процедурата; подпис на пациента - (с изключение на Пр 09 и Пр 10);
 общ брой извършени медицински процедури/манипуалации при завършване на последното 

възможно ниво за Пр 11 и Пр 12. При извършване на  медицински процедури/манипуалации в 
два различни месеца те се отчитат по описания начин с един документ №8A
 общ брой дни за Пр 09 и Пр 10
 за всяка медицинска процедура/манипуалация се попълва дата на започване и дата на 

завършване на процедурата.
Забележка: Клинична процедура № 09 се отчита с едно направление след края на календарния месец.

Клинична процедура №10 се отчита с едно направление след края на календарния месец.
Клинична процедура №11 се отчита с едно направление след края на достигнатото възможно най-високо ниво 

от процедурата.
Клинична процедура №12 се отчита с едно направление след края на достигнатото възможно най-високо ниво 

от процедурата.
Клинична процедура №13  се отчита с едно направление след края на календарния месец.
Клинична процедура №14  се отчита с едно направление след края на календарния месец.

Блок “Валидиране на документа”
	 Ръководителят на лечебното заведение задължително се подписва и поставя печата на лечеб-
ното заведение;
	 завеждащият клиника/отделение и лекарят специалист, извършващ процедурите, посочен в 
РЗОК, задължително се подписват на документа, с което удостоверяват, че посочените в направлението 
процедури са изпълнени.

Пациентът (родителят/настойникът) се подписва след последната процедура по МКБ 9 за календарния несец в 
съответното лечебно заведение.
При процедури № 11 и № 12 пациентът (родителят/настойникът) се подписва след последната процедура по 
МКБ 9, при завършване на последното възможно ниво за пациентката в съответното лечебно заведение при 
съответната процедура. Документът се отчита при завършване последователно на всички възможни нива от 
процедури № 11 или № 12.
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Приложение № 8

Финансови документи по решението
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