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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 8 от 3 ноември 2016 г.
за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Раздел I
Общи положения
Чл. 1.

С тази наредба се определят условията, редът и финансирането за извършване на профилактичните
прегледи и диспансеризацията, както и списъкът на заболяванията, при които се извършва
диспансеризация.

Чл. 2.
(1) Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранно откриване на заболявания.
(2) Профилактичните прегледи се извършват от лекар в лечебни заведения за извънболнична
медицинска и дентална помощ.
Чл. 3.
(1) Диспансеризацията се провежда от лекар в лечебни заведения за извънболнична помощ, в лечебни
заведения за болнична помощ, в комплексни онкологични центрове, в центрове за психично здраве и
в центрове за кожно-венерически заболявания.
(2) Едно лице не може да бъде диспансеризирано за едно и също заболяване в повече от едно лечебно
заведение и/или от повече от един лекар за един и същ период от време.
(3) Диспансеризация на злокачествени заболявания се провежда само в лечебни заведения за болнична
помощ и в комплексни онкологични центрове.
(4) Включването на пациент с психично заболяване на диспансерно наблюдение се извършва от
специалист по психиатрия от специализираната извънболнична медицинска помощ, който определя
и периода на диспансерното наблюдение на пациента. Необходимостта от продължаване на
диспансерното наблюдение на пациента задължително се преценява в края на всяка година от
определения период.
(5) Диспансеризация на пациенти с кожно-венерически заболявания се провежда в лечебни заведения за
болнична помощ и в центрове за кожно-венерически заболявания.
Чл. 4.
(1) Диспансеризацията е доброволна и се провежда със съгласието на пациента с изключение на
случаите, в които същата е част от постановено от съда задължително лечение по реда на чл. 155 и
сл. от Закона за здравето или принудително лечение по реда на чл. 427 и сл. от Наказателнопроцесуалния кодекс.
(2) Общопрактикуващият (личният) лекар, съответно лекар по дентална медицина, установил
заболяване, при което пациентът подлежи на диспансеризация, е длъжен да му предостави подробна
устна информация за вида и тежестта на заболяването, възможните усложнения, начина на
наблюдение и лечение и възможните рискове от отказа от диспансерно наблюдение.
(3) След предоставяне на информацията по ал. 2 лекарят е длъжен да включи пациента на диспансерно
наблюдение, освен в случаите на изричен отказ на пациента за това.
(4) Пациентът документира в амбулаторния лист отказа си от диспансерното наблюдение, като
декларира, че му е предоставена информацията по ал. 2 и му е предложено диспансерно
наблюдение, което той отказва.
(5) В случаите по ал. 2, когато предвид заболяването пациентът подлежи на диспансеризация от друг
медицински специалист, общопрактикуващият лекар, съответно лекар по дентална медицина,
насочва пациента за диспансерно наблюдение от съответния специалист, като издава медицинско
направление за това.
(6) Медицинският специалист, към който се обърне пациентът в случаите по ал. 5, е длъжен да го
диспансеризира освен при изричен отказ на пациента, документиран пред този медицински
специалист по реда на ал. 4.
(7) Екземпляр от амбулаторния лист, съдържащ отказа по ал. 6, се предава на пациента, който го
предоставя на общопрактикуващия лекар, съответно лекаря по дентална медицина, освен в
случаите, когато информацията от първичната медицинска документация бъде предоставена по
електронен път след електронно автентификиране от страна на пациента.
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Чл. 5.
(1) Профилактичните прегледи и изследвания и диспансеризацията се извършват в съответствие с
медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика.
(2) Продължителността на профилактичния преглед и прегледа при диспансеризация се определя от
медицинския специалист в зависимост от обема и обхвата на необходимите медицински дейности,
включително извършването на последваща оценка на резултатите от назначени изследвания и
консултации.
Чл. 6.

Лечебните заведения могат да осъществяват скрининг като метод за профилактика на заболяванията.

Раздел II
Провеждане на профилактични прегледи
Чл. 7.
(1) Децата подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и периодичност в
приложение № 1.
(2) Профилактичните прегледи при децата се извършват от общопрактикуващия лекар на детето и от
лекар по дентална медицина освен в случаите по ал. 3, 5 и 6.
(3) Когато общопрактикуващият лекар по ал. 1 няма придобита специалност по детски болести,
профилактичните прегледи на децата по желание на родителя или настойника може да се извършват
от лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана
извънболнична помощ.
(4) За осигуряване на профилактична медицинска и дентална помощ на децата и учениците в детските
ясли, детските градини, училищата, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителски грижи, и специализираните институции за деца веднъж годишно се изисква информация
за проведени прегледи или се извършват профилактични медицински и дентални прегледи.
(5) Профилактичните прегледи при децата, настанени в домове за медико-социални грижи за деца, се
извършват от лекар, работещ в съответното лечебно заведение.
(6) Профилактичните прегледи при децата, настанени в специализираните заведения за деца към
Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика,
Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи, и социалните услуги от
резидентен тип за деца се извършват от лекар, съответно лекар по дентална медицина, осигуряващ
медицинското обслужване на децата.
Чл. 8.
(1) Лицата над 18 години подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и
периодичност в приложение № 2.
(2) Профилактичните прегледи по ал. 1 се извършват от общопрактикуващия лекар, съответно лекар по
дентална медицина, на лицето.
Чл. 9.
(1) С цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания при лицата над 18
години общопрактикуващият лекар формира групи от лица с рискови фактори за развитие на
заболяване съгласно приложение № 3.
(2) За формиране на групите по ал. 1 лекарят попълва карта за оценка на рискови фактори за развитие
на заболяване съгласно приложение № 4.
(3) Общопрактикуващият лекар на лицата над 18 години, включени в групите по ал. 1, осъществява по
отношение на тях профилактични дейности, определени в приложение № 5.
Чл. 10.
(1) Бременните и родилките до 42 дни след раждането подлежат на профилактични прегледи и
изследвания, осъществявани на диспансерен принцип, определени по вид и периодичност в
приложение № 6.
(2) Профилактичните прегледи на бременните се извършват от специалист по акушерство и
гинекология или от общопрактикуващия лекар по желание на бременната.
(3) Профилактичните прегледи при бременни с повишен риск се осъществяват от специалист по
акушерство и гинекология.
(4) Резултатите от проведените прегледи и изследвания по ал. 1 се отразяват в карта за профилактика на
бременността, включена в медицинския софтуер на лекаря, наблюдаващ бременността, и изготвена
по образец съгласно приложение № 7.
Чл. 11.

Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен
договор, осъществените дейности по чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 3 и чл. 10, ал. 1.
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Чл. 12.
(1) Общопрактикуващите лекари осъществяват и дейности по профилактика на:
1. безплодието;
2. предаваните по полов път болести и СПИН;
3. злокачествени заболявания на репродуктивната система;
4. психичните разстройства.
(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват в рамките на пакета от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК, или по национални програми и проекти.
Чл. 13.

Общопрактикуващите лекари, съответно лекари по дентална медицина, в лечебното заведение за
първична извънболнична медицинска помощ, както и медицинските специалисти по чл. 7, ал. 3 и чл.
10, ал. 2 и 3 са длъжни да предоставят по разбираем начин информация на пациента относно вида и
периодичността на профилактичните прегледи и изследвания.

Чл. 14.

Лицата, по отношение на които по време на профилактичния преглед са установени отклонения в
здравословното състояние, в т. ч. лицата, включени в групите по чл. 9, ал. 1, по преценка на лекаря,
извършил профилактичния преглед, се насочват за консултации, изследвания и получаване на
специализирана медицинска или дентална помощ с медицинско направление, издадено от него.

Раздел III
Скрининг
Чл. 15.
(1) Скринингът е профилактичен метод за установяване разпространението на определен признак,
симптом или заболяване сред групи от здравото население.
(2) Скрининг може да бъде осъществен, в случай че са изпълнени следните изисквания:
1. скринираното заболяване представлява значим обществен и здравен проблем;
2. съществуват утвърдени средства и методи за диагностика и лечение по отношение на
признака/симптома/заболяването, обект на скрининга;
3. заболяването може да бъде открито в клинично неизявен (латентно протичащ) или ранен
стадий;
4. съществува установен механизъм за по-нататъшно диагностично уточняване и ефективно
лечение на изследваните лица;
5. използваните скринингови методи, тестове и/или изследвания са лесно приложими и безопасни за
населението;
6. провеждането на скрининга е икономически ефективно.
Чл. 16.
(1) Всеки скрининг се извършва по определена методика и задължително включва:
1. определяне на целевите групи;
2. изпълнение и анализиране на скрининговите тестове и/или изследвания;
3. предоставяне на препоръки до участниците за последващи прегледи и необходими медицински
услуги и организирането им;
4. обработване и анализиране на обратна информация.
(2) Финансирането на скрининга може да бъде осигурявано от следните източници:
1. програми и проекти;
2. държавния бюджет;
3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
4. други.
(3) Условията за провеждане на скрининга, видовете скрининг, целевите групи и медицинските
параметри по провеждането, както и необходимите специалисти и апаратура в лечебните заведения
за извънболнична и за болнична помощ се уреждат в пакета от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в наредбите по чл. 6, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения и чл. 127, ал. 2, т. 5 от Закона за здравето и са в съответствие с утвърдените
европейски практики.
Чл. 17.
(1) Държавата създава и поддържа система за организиран скрининг на населението. Системата
осигурява мониторинг, контрол, анализ и отчитане на индикаторите на скрининговата дейност.
(2) Системата за организиран скрининг се състои от Национален скринингов регистър (НСР) и
координатори по места.
(3) Във всяка регионална здравна инспекция се назначава координатор на системата по ал. 1.
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Чл. 18.
(1) Националният скринингов регистър се води от Националния център по обществено здраве и
анализи.
(2) Регистърът съдържа:
1. лични данни на скринираните лица (имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес и др.);
2. данни за лечебните заведения, регистрирали се за извършване на конкретен скрининг –
наименование и регистрационен номер на лечебното заведение; имена, ЕГН и УИН код на
представляващия; звена и налична апаратура (включително лабораторна) на лечебното
заведение; имена, ЕГН и УИН код на конкретните специалисти, които ще извършват скрининга;
електронен (e-mail) адрес за кореспонденция, други средства за кореспонденция (телефон и
др.); други необходими данни;
3. резултати от проведените изследвания на явилите се за скрининг лица;
4. други необходими данни.
(3) Регистърът задължително предоставя възможност за обособяване на скринирани групи и за
регистрация на явилите се за преглед и изследване скринирани лица, както и създава и води
електронно досие на всеки член на скринирана група.
(4) Регистърът работи с актуални данни от регистрите на населението.
Чл. 19.
(1) Конкретната методика по чл. 16, ал. 1 се регистрира в НСР и се обявява публично на неговата
официална интернет страница.
(2) Скрининговите изследвания се осъществяват от лекари с необходимата специалност и
квалификация, които отговарят на изискванията, обявени по реда на ал. 1.
(3) Лечебните заведения изразяват своето желание да участват в скрининга чрез регистрация в
официалната интернет страница на НСР.
(4) Скринингът се провежда при спазване на програмата/проекта по ал. 1 и на зададените финансови
параметри.
(5) Лечебните заведения представят в НСР подробен отчет за резултатите от скрининга, извършените
мероприятия, предвидени в програмата/проекта, и разходваните средства в двумесечен срок от
приключване на скрининга.

Раздел IV
Диспансеризация
Чл. 20.
(1) Заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 8.
(2) Заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по
диспансеризация, са посочени в приложение № 9.
Чл. 21.
(1) Заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация, са посочени в
приложение № 10.
(2) Заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща
дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 11.
Чл. 22.
(1) Видът и периодичността на дейностите по чл. 20, ал. 2 и чл. 21, ал. 2 се определят в националния
рамков договор, доколкото не са определени в приложения № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 на тази
наредба и/или в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса.
(2) Дейностите по диспансеризация при заболяванията, които са включени в приложения № 8 и 10, но
не са включени съответно в приложения № 9 и 11, се осъществяват от лечебни заведения за
болнична помощ, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и др.
(3) Дейностите по диспансеризация при заболяванията, които са включени в приложения № 9 и 11, но
не са включени съответно в приложения № 12 и 13, се осъществяват от лечебни заведения за
болнична помощ.
(4) Дейностите по диспансеризация, осъществявани от лечебните заведения по ал. 2, се финансират от
общинския бюджет или от бюджета на Министерството на здравеопазването.
(5) Видът и периодичността на дейностите по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на
пациенти с туберкулоза се определят с приложения № 20 и 21.
Чл. 23.

Насочването на диспансеризираните лица за специализирано изследване или преглед в рамките на
диспансеризацията се извършва с медицинско направление, издадено от лечебното заведение, което
я осъществява.
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Чл. 24.
(1) На диспансеризация подлежат всички лица, на които е осъществена трансплантация на органи,
тъкани и клетки.
(2) Лечебните заведения, които осъществяват диспансерно наблюдение на лицата по ал. 1, водят
регистър (на електронен и хартиен носител) на всички диспансеризирани лица.
(3) Диспансеризацията по ал. 1 се извършва в лечебното заведение, в което е осъществена
трансплантацията.
(4) Лицата, на които е извършена трансплантация в лечебни заведения извън Република България, се
диспансеризират в избрано от тях лечебно заведение по ал. 3 след подаване на заявление до
ръководителя на лечебното заведение.

Раздел V
Медицинска документация и информация
Чл. 25.
(1) Лекарите и лекарите по дентална медицина предоставят на пациента подробна устна информация за
резултатите от проведените профилактични и диспансерни прегледи и изследвания и отразяват
данните от тях в утвърдената медицинска документация. Пациентът потвърждава чрез електронно
автентификиране извършените медицински дейности, назначени изследвания и терапия, а при
невъзможност – с електронен подпис или с подпис или друг инициализиращ знак върху документа.
(2) Пациентът получава достъп до данните от проведените профилактични и диспансерни прегледи в
своето здравно досие. При поискване от пациента медицинските специалисти му предоставят
екземпляр от медицинската документация за всеки извършен преглед.
Чл. 26.
(1) Лекарите от лечебните заведения, извършили съответните медицински дейности по отношение на
насочения към тях пациент в случаите по чл. 14 и 23, му предоставят медицинската информация и
документация по реда на чл. 25.
(2) Екземпляр от медицинската документация за извършените специализирани прегледи, изследвания и
други дейности се предава на пациента, който я предоставя на общопрактикуващия лекар, съответно
лекар по дентална медицина, освен в случаите, когато информацията от първичната медицинска
документация бъде предоставена по електронен път след електронно автентификиране от страна на
пациента.
Чл. 27.

При смяна на лечебното заведение или лекаря, който извършва профилактичните прегледи и/или
диспансеризацията,пациентът предоставя съгласие за достъп на новоизбраното лечебно
заведение/новоизбрания лекар до данните от проведените профилактични и диспансерни прегледи,
включително в своето здравно досие чрез електронно автентификиране. При невъзможност за това
новоизбраният лекар изисква от пациента копие от медицинската документация за извършените
диспансерни прегледи и изследвания.

Чл. 28.
(1) Лечебните заведения, осъществяващи профилактични прегледи и/или диспансеризация, предоставят
в съответната регионална здравна инспекция информация за извършените профилактични и
диспансерни прегледи в годишните статистически отчети.
(2) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат
извършените профилактични и диспансерни прегледи, като представят информация от първичната
медицинска документация на електронен носител в районната здравноосигурителна каса.
Съдържанието и формата на предоставяната информация се определя от Националната
здравноосигурителна каса.
Чл. 29.
(1) Лечебните заведения съхраняват медицинската документация за извършените от тях прегледи и
изследвания три години след извършването им.
(2) Медицинската документация се съхранява:
1. на електронен и хартиен носител – когато е подписана с подпис или друг инициализиращ знак
на пациента върху документа;
2. само на електронен носител – когато е подписана чрез електронно автентификиране.
(3) След изтичане на срока по ал. 1 документацията:
1. на хартиен носител – се предоставя на пациента, а при отказ или невъзможност от него да я
приеме – подлежи на унищожаване;
2. на електронен носител – подлежи на архивиране.
(4) Документацията по ал. 3, т. 2 се съхранява в лечебното заведение една година след приключване на
наблюдението на пациента поради избор на нов общопрактикуващ лекар, избор на нов
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диспансеризиращ лекар или приключване на диспансерното наблюдение по друг повод.

Заключителни разпоредби
§ 1.

Контролът по провеждането на профилактичните прегледи и диспансеризацията се осъществява от
регионалните здравни инспекции, районните здравноосигурителни каси и Изпълнителната агенция
„Медицински одит“.

§ 2.

Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 3, чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 2, т. 5 от Закона за
здравето и отменя Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн.,
ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 58 и
97 от 2011 г., бр. 100 от 2012 г.; изм. с Определение № 3731 от 2013 г. на ВАС – бр. 32 от 2013 г.; изм.
и доп., бр. 33 и 111 от 2013 г., изм. с Решение № 10580 от 2013 г. на ВАС – бр. 12 от 2014 г.; доп., бр.
95 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2016 г.).

§ 3.

Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Министър: Петър Москов
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Наименование на приложението

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

'Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания съобразно възрастта на децата'

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1

'Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания при лица над 18 години'

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1

'Групи лица с рискови фактори за развитие на заболяване'

Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2

'Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване'

Приложение № 5 към чл. 9, ал. 3

'Профилактични дейности при лица над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване'

Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1

'Вид и периодичност на прегледите и изследванията при бременни, бременни с риск и родилки, които са задължително здравноосигурени'

Приложение № 7 към чл. 10, ал. 4

'Карта за профилактика на бременността'

Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

'Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация'

Приложение № 9 към чл. 20, ал. 2

'Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация'

Приложение № 10 към чл. 21, ал. 1 'Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация'
Приложение № 11 към чл. 21, ал. 2 'Списък на заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща'
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1 'Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца'
Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1 'Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години'
Приложение № 14 към чл. 22, ал. 1 'Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически заболявания'
Приложение № 15 към чл. 22, ал. 1 'Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години с кожно-венерически заболявания'
Приложение № 16 към чл. 22, ал. 1 'Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с психични заболявания'
Приложение № 17 към чл. 22, ал. 1 'Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години'
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1 'Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания'
Приложение № 19 към чл. 22, ал. 1 'Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с редки заболявания, извън заболяванията по приложения № 12 – 18'
Приложение № 20 към чл. 22, ал. 5 'Вид и периодичност на дейности по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на деца с туберкулоза'
Приложение № 21 към чл. 22, ал. 5 'Вид и периодичност на дейности по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на лица над 18 години с туберкулоза'
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Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания съобразно възрастта на децата
Код по
МКБ 10

Наименование

Възраст на детето

Профилактичен
преглед

Периодичност на
прегледа

Консултативни прегледи

Периодичност на
консултативните
прегледи

1

2

3

4

5

6

7

Z00.1

Рутинно изследване на здравното
състояние на детето
(кърмаческа или
ранна детска
възраст)

До навършване Анамнеза и подробен статус Съвети за
на едномесечна грижи за новороденото и насърчававъзраст на детето не на кърменето
(До 28-ия ден от
раждането детето се посещава в
дома от лекар)

Z00.1

Рутинно изследва- От 1 месец
не на здравното
до една година
състояние на детето
(кърмаческа или
ранна детска
възраст)

МедикоПериодичност на
диагностични дейМДИ
ности
8

9

До два прегледа до навършване
на едномесечна възраст с препоръчителен интервал от 7 до 14
дни.
Първият преглед се извършва до
24 часа след изписване от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/законните настойници лекар на детето (общопракти-куващ лекар
или специалист по педиатрия).
При липса на избран лекар до
24-я час след изписването,
първият преглед се извършва до
24 часа след избора.

1. Анамнеза и подробен статус
2. Измерване на ръст, тегло
3. Оценка на психическо развитие

Един път месечно в рамките на
календарния месец

4. Измерване на обиколка на глава и
гърди

През първите 6 месеца след
раждането
– при всеки преглед;
1 път на деветмесечна и
на едногодишна възраст

За провеждане на
Еднократно на
Изследване на:
ехографско изследване шестмесечна възраст – хемоглобин,
на отделителна система
брой еритроцити,
от лекар специалист по
брой левкоцити,
детска нефрология, пехематокрит, MCV,
диатрия с допълниMCH, MCHC
телна квалификация по
– седимент в уриехография или образна
ната
диагностика
Изследване на
албумин в урината

Два пъти годишно
– при навършване
на шестмесечна
и едногодишна
възраст

Два пъти годишно
– при навършване
на шестмесечна и
едногодишна
възраст
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Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания съобразно възрастта на децата
Код по
МКБ 10

Наименование

Възраст на детето

Профилактичен
преглед

Периодичност на
прегледа

Консултативни прегледи

Периодичност на
консултативните
прегледи

– по време на ежемесечния
преглед

5. Обща оценка на зрение – ориенти- 2 пъти годишно
ровъчно
– на шестмесечна и
6. Обща оценка на слух
едногодишна възраст
7. Клинично изследване за дисплазия 2 пъти
на тазобедрените стави с определяне – при навършване на едномена риска от дисплазия
сечна и четиримесечна възраст

Z00.1

Рутинно изследва- От 1 до 2 години
не на здравното
състояние на детето
(кърмаческа или
ранна детска
възраст)

1. Анамнеза и подробен статус
2. Измерване на ръст, тегло, обиколка
на гърди
3. Оценка на психично развитие

4 пъти годишно
– през период не по-малък от 2
месеца

Z00.2

Изследване в периода на бърз
растеж в детството

От 2 до 7 години 1. Анамнеза и подробен статус
2. Измерване на ръст, тегло, обиколка
на гърди

2 пъти годишно
– през период не по-малък от 4
месеца

МедикоПериодичност на
диагностични дейМДИ
ности
*Ехографско
Еднократно на
изследване на
шестмесечна
отделителна систе- възраст
ма

За ранно откриване на Еднократно между 6вродена/
месечна и едногонаследствена очна па- дишна възраст
тология на деца с родител с вродени/
наследствени страбизъм, катаракта, глаукома, хиперметропия, висока миопия, амблиопия и/или ретинобластом от лекар
специалист по очни болести

Изследване на
1 път на триго– хемоглобин, брой дишна възраст
еритроцити, брой
левкоцити, MCV,
MCH, MCHC, хематокрит, СУЕ
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Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания съобразно възрастта на децата
Код по
МКБ 10

Наименование

Възраст на детето

Профилактичен
преглед

Периодичност на
прегледа

3. Оценка на психическо развитие

1 път годишно

4. Оценка на физическото развитие

1 път годишно

5. Изследване на зрителната острота
ориентировъчно

1 път на 5-годишна възраст

Z00.3

Изследване за
От 7 до 18 годиоценка на състоя- ни
нието на развитието на юношата
(състояние на пубертетното развитие)

1. Анамнеза и подробен статус
1 път за календарна година
2. Измерване на ръст, тегло, гръдна
обиколка
3. Измерване на артериално налягане
4. Оценка на физическо развитие

Z10.8

Рутинна обща проверка на здравето
на други определени подгрупи от населението (ученици)

5. Изследване за зрителна острота
(ориентировъчно) и цветоусещане
6. Отклонения в развитието на
опорно-двигателната система
7. Изследванe на урина** за протеин (с
тест-лента)

Консултативни прегледи

Периодичност на
консултативните
прегледи

МедикоПериодичност на
диагностични дейМДИ
ности
Изследване за
1 път годишно
чревни паразити –
Ентеробиус вермикуларис, Аскарис
лумбрикоидес,
Ламблия интестиналис и Хименолептис нана

* Забележка. Ехографско изследване на отделителна система на дете до едногодишна възраст еднократно на 6-месечна възраст не се извършва, ако родител на детето заяви писмено
пред личния му лекар, че отказва това изследване, след като получи информация от личния лекар за специалистите в страната, които могат да го извършат.
** „Изследване на урина за протеин/албумин“ се допуска да се извършва и в медико-диагностична лаборатория.
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Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1

Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания при лица над 18 години
Z00.0 Общ медицински преглед
Периодичност на
консултативните
прегледи

Възраст

Вид на прегледа

Периодичност
на прегледите

Медико-диагностични изследвания
(МДИ)

Периодичност на МДИ

Консултативни
прегледи

1

2

3

4

5

6

7

Преглед от акушер-гинеколог
с гинекологичен статус с вземане и изпращане на материал за цитонамазка

Ежегодно,
а след две негативни цитонамазки
– веджъж на 3 години

Над 18 г.
(жени и мъже)

1. Анамнеза и подробен статус
2. Изчисляване на индекс на телесна маса
3. Оценка на психичен статус
4. Изследване острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри)
5. Измерване на артериално налягане
6. Електрокардиограма
7. Изследване на урина с тест-ленти в кабинет за:
– Протеин
– Глюкоза
– Кетонни тела
– Уробилиноген/билирубин
– pH

Ежегодно за ка- 1. Определяне на кръвна захар на
лендарна година гладно в лаборатория при наличие на
риск по FINDRISK ≥ 12 т.*.

От 30 до 45 години
(жени и мъже)
Жени ≥30 години
Жени на 30-години
(навършващи 30-годишна възраст през
календарната година)

ПКК
Мануално изследване на млечни жлези

Ежегодно за календарна
година

Веднъж на 5 години

Ежегодно
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Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания при лица над 18 години
Z00.0 Общ медицински преглед

Възраст

Вид на прегледа

Периодичност
на прегледите

Медико-диагностични изследвания
(МДИ)

Периодичност на МДИ

Консултативни
прегледи

1

2

3

4

5

6

Мъже ≥ 40 години и
жени ≥ 50 години

1. триглецириди
Веднъж на 5 години
2.1. общ холестерол и HDL – холестерол и оценка на СС риск по SCORE
системата за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН
2.2. LDL-холестерол (за лица със
сърдечно-съдови заболявания, захарен
диабет, ХБН, при които не се извършва
оценка на СС риск по SCORE системата
и не е изследван в рамките на
диспансерното наблюдение)

От 46 до 65 години
(жени и мъже)

ПКК

Веднъж на 5 години

Мъже ≥ 50 години

PSA

Веднъж на 2 години

Жени от 50 до 69 години включително

Мамография на млечни жлези

Веднъж на 2 години

Периодичност на
консултативните
прегледи
7
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Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания при лица над 18 години
Z00.0 Общ медицински преглед

Възраст

Вид на прегледа

Периодичност
на прегледите

Медико-диагностични изследвания
(МДИ)

Периодичност на МДИ

Консултативни
прегледи

1

2

3

4

5

6

Над 65 години (жени
и мъже)

1. ПКК

1. Ежегодно за календарната година

2. триглецириди

2. 1 път на 5 години

3.1. общ холестерол,
3.1./3.2 – 1 път на 5 годиHDL за лица без сърдечно-съдови за- ни
болявания, захарен диабет, ХБН
3.2. LDL-холестерол (за лица със
сърдечно-съдови заболявания, захарен
диабет, ХБН

Периодичност на
консултативните
прегледи
7
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Забележки:
1.

Изследването на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA, HDLхолестерол, LDL-холестерол в рамките на предходните 12 месеца, направено по друг повод, не се
провежда повторно по време на профилактичния преглед.

2.

По преценка на общопрактикуващия лекар може да не се провежда повторно изследване на ПКК и
урина, ако същите са направени през предходните 3 месеца.

3.

ПКК е кръвна картина, състояща се от поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин,
еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC.

4.

Оценката за риск от развитие на захарен диабет се осъществява на всички лица над 18-годишна
възраст по FINDRISK (Въпросник за риск от развитие на ЗД в следващите 10 години).
4.1.

Оценката се определя на базата на показатели от анамнезата и обективното състояние на
пациента, определени по време на профилактичния преглед, и се оценява в точки (при
максимален брой точки 26), както следва:
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.2.

5.

Възраст – под 45 години (0 т.), 45 – 54 г. (2 т.), 55 – 64 г (3 т.), над 64 г. (4 т.);
ИТМ – под 25 кг/кв.м (0 т.), 25 – 30 кг/кв.м (1 т.), над 30 кг/кв.м (2 т.);
Обиколка на талия – на нивото на пъпа:
4.1.3.1. мъже – под 94 см (0 т.), 94 – 102 см (3 т.), над 102 см (4 т.);
4.1.3.2. жени – под 80 см (0 т.), 80 – 88 см (3 т.), над 88 см (4 т.);
4.1.5. Обичайна физическа активност дневно поне 30 минути (на работното си място и/или в
свободното си време) – да (0 т), не (2 т.);
4.1.6. Ежедневна консумация на плодове и зеленчуци – да (0 т.), не (1 т.);
4.1.7. Редовен прием на антихипертензивни медикаменти сега или в миналото – да (2 т.), не (0 т.);
4.1.8. Анамнеза за повишена кръвна захар в миналото (на профилактичен преглед, по време на
друго заболяване, по време на бременност) – да (5 т.), не (0 т.);
4.1.9. Фамилна анамнеза за диабет тип 2 или тип 1 – не (0 т.), да – дядо, баба, леля, вуйчо или първи
братовчед (3 т.), да – родител, брат, сестра, собствено дете (5 т.);
Рискът от диабет по FINDRISK се определя като:

4.2.1. Нисък (1 на 100 ще развие диабет) – под 7 т.;
4.2.2. Леко повишен (1 на 25 ще развие диабет) – 7 – 11 т.;
4.2.3. Умерен (1 на 6 ще развие диабет) – 12 – 14 т.;
4.2.4. Висок (1 на 3 ще развие диабет) – 15 – 20 т.;
4.2.5. Много висок (1 на 2 ще развие диабет) – над 20 т.
Оценка на СС риск по SCORE системата се извършва при профилактичен преглед на всички мъже ≥
40 г. и ≤ 65 г. и жени ≥ 50 г. и ≤ 65 г., които нямат ССЗ, диабет или ХБН.
5.1.

Оценката се осъществява на база на следните критерии – пол, тютюнопушене, възраст, общ
холестерол и систолно артериално налягане (САН) (фиг. 1).
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ФИГУРА 1. SCORE ДИАГРАМА:

5.2.

Рискът от ССЗ се определя като:
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

нисък < 1 %;
умерен ≥ 1 %, но < 5 %;
висок ≥ 5 %, но < 10 %;
много висок риск ≥ 10 %.
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Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1

Групи лица с рискови фактори за развитие на заболяване
1.

Лица с рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания:
1.1.

2.

Лица с рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2:
2.1.

3.

В групата се включват всички мъже > 40 г. и > 65 г. и всички жени > 50 г. и > 65 г., които нямат
ССЗ, диабет или ХБН с изчислен риск по SCORE – висок > 5 %, но < 10 % и много висок риск
>10 %.
В групата се включват всички лица на 18 години с оценен риск по FINDRISK – умерен (12 –
14 т.), висок (15 – 20 т.) и много висок (над 20 т.).

Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на шийката на матката:
3.1.

В групата се включват жени над 18 години, при които:
3.1.1.

4.

Има лична анамнеза за някои от следните рискови фактори – > 3 износени бременности или
първо раждане на възраст > 17 г.; продължителна (повече от 5 години) употреба на естрогенни
препарати; имуносупресираща терапия; HIV-позитивни;
3.1.2. Има фамилна анамнеза за майка или сестра със злокачествено новообразувание на шийката
на матката;
3.1.3. При назначената по време на профилактичния преглед консултация с акушер-гинеколог и
цитонамазка са установени отклонения, съгласно заключението на консултиращият
специалист:
3.1.3.1. видими изменения на маточната шийка: ерозио и ектропион на шийката на матката;
дисплазия на шийката на матката и други невъзпалителни болести на шийката на
матката;
3.1.3.2. цитонамазка извън I и II степен по Papanicolaou.
Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на млечната жлеза:
4.1.

В групата се включват всички жени > 18 с поне един от следните показатели:
4.1.1.

5.

Фамилна анамнеза за:
4.1.1.1. рак на млечната жлеза при майка, сестра или дъщеря;
4.1.2. Лична анамнеза за:
4.1.2.1. лекуван друг карцином;
4.1.2.2. доброкачествена дисплазия на млечната жлеза;
4.1.2.3. продължителна употреба (над 5 години) на естрогенни препарати;
4.1.2.4. ранно менархе (> 10-годишна възраст);
4.1.2.5. първо раждане на възраст > 35 г.
Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната
област:
5.1.

В групата се включват всички лица над 18 години с поне един от следните показатели:
5.1.1.

6.

Анамнеза за най-малко един от изброените: аденом/и на дебелото черво, полипи на дебелото
черво, колоректален карцином, болест на Crohn, улцерозен колит, цьолиакия;
5.1.2. Фамилна анамнеза за рак на ректосигмоидалната област при:
5.1.2.1. един от родители, братя, сестри, деца;
5.1.2.2. двама от баба, дядо, леля, чичо, първи братовчед, племенник.
Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на простатата:
6.1.

В рисковата група се включват всички мъже над 40 до 49 години със:

6.1.1. Фамилна анамнеза за карцином на простатата (баща, брат);
6.1.2. PSA > 4.0 ng/ml, изследван по друг повод по преценка на лекаря.
7. Лица с рисков фактор затлъстяване:
В групата се включват всички лица над 18 години с ИТМ > 30.
8. Лица с рисков фактор тютюнопушене:
В групата се включват всички лица над 18 години с консумация на цигари.
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Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2

Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване
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Приложение № 5 към чл. 9, ал. 3

Профилактични дейности при лица над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване
Код по
МКБ 10

Групи лица с рискови фактори

Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед

1

2

3

Z13.6

Лица с рискови фактори за развитие на Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;
сърдечно-съдови заболявания;
Обучение за самонаблюдение и контрол на теглото, кръвното налягане, сърдечната честота и други;
Препоръки за начина на живот – хранене, двигателна активност, преустановяване на вредни навици, намаляване на нервно-психическото напрежение;
Преценка на необходимостта от консултация с кардиолог и допълнителни МДИ

Z13.1

Лица с рискови фактори за развитие на Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;
захарен диабет тип 2;
Обучение за самонаблюдение и контрол на теглото, кръвното налягане и други;
Препоръки за начина на живот – хранене, двигателна активност, преустановяване на вредни навици, намаляване на нервно-психическото напрежение;
Преценка на необходимостта от консултация с ендокринолог и допълнителни МДИ

Z12.4

Лица с рискови фактори за развитие на Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;
злокачествено новообразувание на
Обучение за самонаблюдение;
шийката на матката;
Препоръки за начина на живот – хигиенни навици, сексуално поведение, преустановяване на вредни навици;
Преценка на необходимостта от консултация с акушер-гинеколог и допълнителни МДИ

Z12.3

Лица с рискови фактори за развитие на Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;
злокачествено новообразувание на
Обучение за самоизследване на млечните жлези;
млечната жлеза;
Препоръки за начина на живот и преустановяване на съществуващи рискови фактори;
Преценка на необходимостта от консултация с акушер-гинеколог или хирург и допълнителни МДИ

Z12.1

Лица с рискови фактори за развитие на Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;
злокачествено новообразувание на
Обучение за самонаблюдение;
ректосигмоидалната област;
Препоръки за начина на живот – хранене, диетичен режим, двигателна активност, преустановяване на вредни навици;
Преценка на необходимостта от консултация с гастроентеролог и допълнителни МДИ

Z12.5

Лица с рискови фактори за развитие на Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;
злокачествено новообразувание на
Обучение за самонаблюдение;
простатата;
Препоръки за начина на живот – хранене, диетичен режим, двигателна активност, преустановяване на вредни навици;
Преценка на необходимостта от консултация с уролог и допълнителни МДИ
При стойност на PSA до 4.0 ng/ml изследването се извършва веднъж на 2 години;
При стойности от 4 – 9 ng/ml по преценка на ОПЛ може да се осъществи консултация с уролог;
При стойност на PSA > 10.0 ng/ml при мъже над 40 г. – задължителна консултация с уролог
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Профилактични дейности при лица над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване
Код по
МКБ 10

Групи лица с рискови фактори

Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед

Z71.3

Лица с рисков фактор наднормено
тегло или затлъстяване;

Информиране на пациента за рисковете за развитие на заболяване;
Препоръки за начина на живот – хранене, диетичен режим, двигателна активност, преустановяване на вредни навици

Z71.6

Лица с рисков фактор тютюнопушене;

Информиране на пациента за рисковете за развитие на заболяване;
Съвети за отказване от тютюнопушенето, включване в налични програми за отказване при желание на пациента
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Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1

Вид и периодичност на прегледите и изследванията при бременни, бременни с риск и родилки, които са задължително здравноосигурени
Нормална бременност
Код по
МКБ 10

Наименование

Вид на прегледите и изследванията

Периодичност на прегледите
според срока на бременността

Медико-диагностични изследвания

Периодичност на медико диагностичните
изследвания

1

2

3

4

5

6

Z34.0
Z34.8
Z34.9

Наблюдение върху протичането на нормална първа
бременност
Наблюдение върху протичането на друга нормална
бременност
Наблюдение върху протичането на нормална бременност, неуточнена

1. Анамнеза за рискови фактори (възраст, При първо посещение
придружаващи заболявания, усложнения
на предишни бременности, вредни навици, професионални, други), определяне на
вероятния термин на раждане

Хемоглобин, еритроцити, хематокрит,
левкоцити, MCV, MCH СУЕ,

Един път при първо посещение

2. Измерване на артериално кръвно наля- – в І триместър – един път;
гане
– по един път във всеки следващ
лунарен месец;
– в ІХ и Х – по два пъти

Определяне на кръвна група и Rh фактор Един път – в І триместър
(или при първо посещение)

3. Антропометрия (ръст, телесна маса,
външна пелвиметрия)

– в І триместър – един път;
– по един път във всеки следващ
лунарен месец;
– в ІХ и Х – по два пъти

– Онко-профилактична цитонамазка от
женски полови органи
- Изследване за сифилис
- Изследване за хепатит В/НвS Ag/
– Изследване за HIV (при съгласие)

Един път при
първо
посещение

4. Гинекологичен статус

– Един път – при първо посещение;
– един път – в ІV лун. месец;
– в следващите – по преценка

Микробиологично изследване на влагалищен секрет

Един път при първо посещение;
един път в ІХ лун. месец

5. Сърдечна дейност на плода

– От V лунарен месец
– по един път във всеки лунарен
месец;
– в ІХ и Х – по два пъти

6. Вземане на онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи

– Един път
при първо посещение

кръвна захар, урина – седимент, уробили- По един път – в V и VІІІ луноген, кетони (до м.л. ІІІ)
нарен месец
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Вид и периодичност на прегледите и изследванията при бременни, бременни с риск и родилки, които са задължително здравноосигурени
Нормална бременност
Код по
МКБ 10

Z39.2

Наименование

Рутинно послеродово наблюдение
(до 42-рия ден след раждането)

Вид на прегледите и изследванията

Периодичност на прегледите
според срока на бременността

7. Вземане на влагалищен секрет за
микробиологично изследване

– Един път при първо посещение;
– един път в ІХ лун. месец

8. Акушерска ехография

– Един път – в І триместър;
– един път от 16 – 20 гест. седмица

1. Общ преглед (в т.ч. оценка на психичен Два пъти:
статус, измерване на артериално наляга- до 7-ия ден и
не)
след 30-ия ден от раждането
2. Проследяване на инволуция на матката
и кървене от гениталиите
3. Мануално изследване на млечни жлези,
проследяване на лактацията
4. Промоция на кърменето (здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето), правилното хранене, хигиенни грижи
за гърдите и гениталиите

Медико-диагностични изследвания

Изследване на:
– хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити
– СУЕ
– албумин и седимент в урина

Периодичност на медико диагностичните
изследвания

Еднократно

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.22/454
Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1

Вид и периодичност на прегледите и изследванията при бременни, бременни с риск и родилки, които са задължително здравноосигурени
Z35.0 – Z35.9 Бременност с риск
Рискови фактори

Вид на
прегледа

Периодичност на прегледите според срока на бременността

Медико-диагностични изследвания

1

2

3

4

Възраст над 35 години

1. Същият като при нормална бременност
2. Две допълнителни ехографии през бременността

1. Същата като при нормална 1. Същите като при нормална бременност
бременност
2. Два пъти
2. Серумен скрининг за:
– алфа-фетопротеин
– свободен бета-ЧХГ за оценка на риск от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба

Възраст под 20 години

1. Същият като при нормална бременност
2. Една допълнителна ехография

1. Същата като при нормална 1. Същите като при нормална бременност
бременност
2. Един път от 28 – 32 г.с.
2. Изследване за хламидия

Кръвногрупова несъвместимост с биологичния
баща (по АБО или Резус)

1. Същият като при нормална бременност
2. Една допълнителна ехография

1. Същата като при нормална 1. Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или
бременност
индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
2. От 28 – 32 г.с.

Бременни с риск от развитие на диабет:
1. Същият като при нормална бременност
– предишно раждане на едър плод
2. Ехография
– предишно мъртво раждане
– семейна обремененост с диабет
– предходящо нарушение на въглехидратния толеранс
– раждане на дете с аномалии
– наличие на глюкозурия
– възраст над 25 години
– повишена кр. захар над 6,5 ммол/л

1. Същата като при нормална 1. Същите като при нормална бременност
бременност
2. От 28 – 32 г.с.
2. ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест) или
Кръвнозахарен профил (гликиран хемоглобин)
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Вид и периодичност на прегледите и изследванията при бременни, бременни с риск и родилки, които са задължително здравноосигурени
Z35.0 – Z35.9 Бременност с риск
Рискови фактори

Вид на
прегледа

Бременност с друг риск:
1. Същият като при нормална бременност
произтичащ от външни фактори (обезитас, не2. Допълнителна ехография
дохранване, фамилна обремененост, обременена
акушерска анамнеза, проблеми от социално
естество и др.)
други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на
инфекциозни заболявания, тежка работа и др.)

Периодичност на прегледите според срока на бременността

Медико-диагностични изследвания

1. Същата като при нормална 1. Същите като при нормална бременност
бременност
2. Един път в 28 – 32 г.с.
2. Изследване за токсоплазмоза – при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания
3. Серологично изследване за рубеола – при данни за контакт с рубеола по време
на бременността
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Вид и периодичност на прегледите и изследванията при бременни, бременни с риск и родилки, които са задължително здравноосигурени
Z39.2 Рутинно послеродово наблюдение (до 42-рия ден след раждането)
Вид на прегледите и изследванията

Периодичност на прегледите

Медико-диагностични изследвания

1

2

3

1. Общ преглед (в т.ч. оценка на психичен статус, измерване на артериално налягане)
2. Проследяване на инволуция на матката и кървене от гениталиите
3. Мануално изследване на млечни жлези, мамили, проследяване на лактацията
4. Промоция на кърменето (здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето), правилното хранене, хигиенни грижи за гърдите и гениталиите

Два пъти:
до 7-ия ден и
след 30-ия ден от раждането

Изследване на:
1. Хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити
2. СУЕ
3. Албумин и седимент в урина
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Приложение № 7 към чл. 10, ал. 4

Карта за профилактика на бременността
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Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

1

2

3

Други салмонелозни
инфекции

А02.0

Салмонелозен ентерит

Амебиаза

А06.1

Хронична чревна амебиаза

А06.2

Амебен недизентериен колит

Други протозойни чревни А07.1
болести
А07.8

Жиардиаза [ламблиаза]

Туберкулоза на дихаА15.0
телните органи, потвърдена бактериологично и
А15.1
хистологично
А15.2

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие
на културелен растеж

Други уточнени протозойни чревни болести

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с културелен растеж
Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично

А15.3

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена с неуточнени методи

А15.4

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.5

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.6

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.7

Първична туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.8

Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.8

Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена

А16.0

Туберкулоза на белите дробове с отрицателни бактериологични и хистологични изследвания

А16.1

Туберкулоза на белите дробове без провеждане на бактериологични и хистологични
изследвания

А16.3

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, без указание за бактериологично или
хистологично потвърждаване

А16.4

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, без указание за бактериологично или
хистологично потвърждаване

А16.5

Туберкулозен плеврит, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.7

Първична туберкулоза на дихателните органи, без указание за бактериологично или
хистологично потвърждаване

А16.8

Туберкулоза на други дихателни органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

Туберкулоза на нервната
система

А17.1

Менингеална туберкулома (G07*)

Туберкулоза на други
органи

А18.0

Туберкулоза на костите и ставите

А18.1

Туберкулоза на пикочо-половите органи

А18.2

Туберкулозна периферна лимфоаденопатия
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Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

А18.3

Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли

А18.4

Туберкулоза на кожата и подкожната тъкан

А18.5

Туберкулоза на окото

Милиарна туберкулоза

А19.8

Други форми на милиарна туберкулоза

Вроден сифилис

А50.0

Ранен вроден сифилис със симптоми

А50.1

Ранен вроден латентен сифилис

А50.2

Ранен вроден сифилис, неуточнен

А50.3

Късно вродено сифилитично увреждане на очите

А50.4

Късно вроден невросифилис [ювенилен невросифилис]

А51.0

Първичен сифилис на половите органи

А51.1

Първичен сифилис на ануса

А51.2

Първичен сифилис с други локализации

А51.3

Вторичен сифилис на кожата и лигавиците

А51.4

Други форми на вторичен сифилис

А51.5

Ранен латентен сифилис, неуточнен

А51.9

Ранен латентен сифилис

А52.0 І98.0
А52.0 І79.0
А52.0 І39.1
А52.0 І79.1
А52.0 І68.1
А52.0 І39.8
А52.0 І41.0
А52.0 І32.0
А52.0 І39.3

Сифилис на сърдечно-съдовата система:
Сифилис на сърдечно-съдовата система БДУ.
Сифилистична аневризма на аортата.
Сифилистичен аортен дефект.
Сифилистичен аортит.
Сифилистичен церебрален артериит.
Сифилистичен ендокардит БДУ.
Сифилистичен миокардит.
Сифилистичен перикардит.
Сифилистична дихателна недостатъчност

А52.1 М14.6
А52.1 Н94.0
А52.1 G05.0
А52.1 G01
А52.1 Н48.0
А52.1 G63.0
А52.1 Н48.1
А52.1 G22

Невросифилис със симптоми:
Артропатия на Charcot.
Късен сифилистичен неврит на слуховия нерв.
Късен сифилистичен енцефалит.
Късен сифилистичен менингит.
Късна сифилистична атрофия на зрителния нерв.
Късна сифилистична полиневропатия.
Късен сифилистичен ретробулбарен неврит.
Сифилистичен паркинсонизъм

A52.2

Асимптоматичен невросифилис

A52.3

Невросифилис, неуточнен

Ранен сифилис

Късен сифилис
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Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

А52.7 N08.8
А52.7 M73.3
А52.7 H32.0
А52.7 H19.0
А52.7 N74.2
А52.7 L99.8
А52.7 H58.8
А52.7 K67.2
А52.7 М90.2
А52.7 K77.0
А52.7 J99.8
А52.7 М63.0
А52.7 М68.0

Други симптоми на късен сифилис:
Гломерулонефрит при сифилис.
Късен сифилистичен бурсит.
Късен сифилистичен хориоретинит.
Късен сифилистичен еписклерит.
Късно сифилистично възпаление на женските полови органи.
Късна сифилистична левкодерма.
Късна сифилистична офталмопатия НКД.
Късен сифилистичен перитонит.
Сифилис на кости.
Сифилис на черен дроб.
Сифилис на бял дроб.
Сифилис на мускули.
Синовиален сифилис.

A52.8

Късен латентен сифилис

A52.9

Късен сифилис, неуточнен

Други и неуточнени
форми на сифилис

A53.0

Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен

A53.9

Сифилис, неуточнен

Хроничен вирусен хепатит

В18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

В18.8

Друг хроничен вирусен хепатит

Болест, предизвикана от В24
вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

Малария, предизвикана от B51.0
Plasmodium vivax
B51.8

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с руптура на слезката

B51.9
Малария, предизвикана от B52.0
Plasmodium malariae
B52.8
B52.9

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с други усложнения
Малария, предизвикана от Plasmodium vivax без усложнения
Малария, предизвикана от Plasmodium malariaе с нефропатия
Малария, предизвикана от Plasmodium malariae с други усложнения
Малария, предизвикана от Plasmodium malariae без усложнения

Други видове паразитоло- В53.0
гично потвърдена малария

Малария, предизвикана от Plasmodium ovale

Лайшманиоза

В55.0

Висцерална лайшманиоза (кала-азар)

Ехинококоза

B67.0

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Еchinococcus granulosus

B67.1

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.3

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus
granulosus

B67.4

Инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus, неуточнена

Трихинелоза

В75

Трихинелоза

Аскаридоза

B77.0

Аскаридоза с чревни усложнения

B77.8

Аскаридоза с други усложнения
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Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

Ентеробиоза

В80

Ентеробиоза

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
УСТНАТА

C00.0

Външна повърхност на горна устна

С00.1

Външна повърхност на долна устна

С00.3

Горна устна, вътрешна повърхност

С00.4

Долна устна, вътрешна повърхност

С00.5

Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

С00.6

Комисура на устните

С00.9

Устна, неуточнена част

Злокачествено новообра- С01
зувание на основата на
езика

Злокачествено новообразувание на основата на езика

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС02.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУС02.1
ГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ
С02.2
НА ЕЗИКА

Горна повърхност на езика
Странични ръбове на езика
Долна повърхност на езика

С02.3

Предните две трети на езика, неуточнена част

С02.4

Езикова сливица

С02.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика

С02.9

Език, неуточнена част

Злокачествено новообра- С03.0
зувание на венците
С03.1
С03.9

Горен венец
Долен венец
Венец, неуточнен

Злокачествено новообра- С04.0
зувание на пода на устнаС04.1
та кухина
С04.9

Предна част на пода на устната кухина

Злокачествено новообра- С05.0
зувание на небцето
С05.1

Твърдо небце

Странична част на пода на устната кухина
Под на устната кухина, неуточнена част
Меко небце

С05.2

Увула

С05.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на небцето

С05.9

Небце, неуточнено

Злокачествено новообра- С06.0
зувание на други и неуС06.1
точнени части на устната
С06.2
кухина

Лигавица на бузите
Преддверие на устната кухина
Ретромоларна област

С06.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина

С06.9

Устна кухина, неуточнена част

Злокачествено новообра- С07
зувание на околоушната
слюнчена жлеза (паротис)

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)
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Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС08.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУС08.1
ГА И НЕУТОЧНЕНА ЧАСТ
НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕ- С08.8
НИ ЖЛЕЗИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
СЛИВИЦАТА (ТОНЗИЛА)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ОРОФАРИНКСА (МЕЗОФАРИНКС)

Заболяване
Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)
Подезична жлеза (сублингвална)
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите
слюнчени жлези

С08.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

С09.0

Тонзиларна ямка

С09.1

Тонзиларна дъга

С09.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата

С09.9

Тонзила, неуточнена

С10.0

Валекула

С10.1

Предна повърхност на епиглотиса

С10.2

Странична стена на орофаринкса

С10.3

Задна стена на орофаринкса

С10.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса

С10.9

Орофаринкс, неуточнен

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС11.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА НОС11.1
СОГЛЪТКАТА (НАЗОФАС11.2
РИНКС)

Горна стена на назофаринкса
Задна стена на назофаринкса
Странична стена на назофаринкса

С11.3

Предна стена на назофаринкса

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

Злокачествено новообра- С12
зувание на пириформения синус

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС13.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА ХИС13.1
ПОФАРИНКСА
С13.2

Посткрикоидна област
Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса
Задна стена на хипофаринкса

С13.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса

С13.9

Хипофаринкс, неуточнен

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС14.0
ВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУС14.2
ГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА С14.8
УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКСА

Фаринкс, неуточнен

Злокачествено новообра- С15.0
зувание на хранопровода
С15.1

Шийната част на хранопровода

С15.2

Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните,
устната кухина и фаринкса

Гръдната част на хранопровода
Коремната част на хранопровода
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Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10
С15.3

Горната третина на хранопровода

С15.4

Средната третина на хранопровода

С15.5

Долната третина на хранопровода

С15.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода

С15.9

Хранопровод, неуточнена част

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС16.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОС16.1
МАХА
С16.2

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ТЪНКИТЕ ЧЕРВА

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН)

Заболяване

Кардия
Дъно на стомаха
Тяло на стомаха

С16.3

Антрум на пилора

С16.4

Пилор

С16.5

Малка кривина на стомаха, неуточнена част

С16.6

Голяма кривина на стомаха, неуточнена част

С16.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха

С16.9

Стомах, неуточнена локализация

С17.0

Дванадесетопръстник

С17.1

Йеюнум

С17.2

Илеум

С17.3

Дивертикул на Meckel

С17.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките
черва

С17.9

Тънки черва, неуточнена част

С18.0

Цекум

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

С18.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото
черво

С18.9

Дебело черво, неуточнена част

Злокачествено новообра- С19
зувание на ректосигмоидната област

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.33/454

Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1
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Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

Злокачествено новообра- С20
зувание на правото черво
(ректум)

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС21.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА АНУС21.1
СА И АНАЛНИЯ КАНАЛ
С21.8

Анус, неуточнена част

Злокачествено новообра- С22.0
зувание на черния дроб и
С22.1
интрахепаталните жлъчни
С22.2
пътища

Карцином на черния дроб, първичен

Анален канал
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума,
ануса и аналния канал
Карцином на интрахепатални жлъчни пътища
Хепатобластом

С22.3

Ангиосарком на черния дроб

С22.4

Други саркоми на черния дроб

С22.7

Други уточнени карциноми на черния дроб

С22.9

Злокачествено новообразувание на черния дроб, неуточнено

Злокачествено новообра- С23
зувание на жлъчния мехур

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС24.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУС24.1
ГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ
НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА С24.8

Екстрахепатални жлъчни канали

Злокачествено новообра- С25.0
зувание на панкреаса
С25.1

Глава на панкреаса

Ампула на Vater
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните
пътища
Тяло на панкреаса

С25.2

Опашка на панкреаса

С25.3

Панкреатичен канал

С25.4

Ендокринна част на панкреаса

С25.7

Други части на панкреаса

С25.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на панкреаса

С25.9

Злокачествено новообразувание на панкреаса, неуточнено

Злокачествено новообра- С26.0
зувание на храносмилаС26.1
телните органи с друга и
неточно определена ло- С26.8
кализация
С26.9

Чревен тракт, неуточнена част
Далак
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на храносмилателната система
Неточно обозначени локализации на храносмилателната система

Злокачествено новообра- С30.0
зувание на носната кухиС30.1
на и средното ухо

Носна кухина

Злокачествено новообра- С31.0
зувание на синусите
С31.1

Максиларен синус

Средно ухо

Етмоидален синус
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Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

С31.2

Фронтален синус

С31.3

Сфеноидален синус

С31.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите

С31.9

Злокачествено новообразувание на синуси, неуточнено

Злокачествено новообра- С32.0
зувание на ларинкса
С32.1

Глотис
Супраглотис

С32.2

Субглотис

С32.3

Ларингеален хрущял

С32.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса

С32.9

Злокачествено новообразувание на ларинкса, неуточнено

Злокачествено новообра- С33
зувание на трахеята

Злокачествено новообразувание на трахеята

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО
НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ
ДРОБ

С34.0

Главни бронхи

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

С34.9

Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация

Злокачествено новообра- С37
зувание на тимуса

Злокачествено новообразувание на тимуса

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС38.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА
С38.1
СЪРЦЕТО, МЕДИАСТИНУС38.2
МА И ПЛЕВРАТА

Сърце
Преден медиастинум
Заден медиастинум

С38.3

Медиастинум, неуточнена част

С38.4

Плевра

С38.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и плеврата

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС39.0
ВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУС39.8
ГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА
ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И С39.9
ГРЪДНИЯ КОШ

Горни дихателни пътища, неуточнена част

Злокачествено новообра- С40.0
зувание на костите и
С40.1
ставните хрущяли на
С40.2
крайниците

Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник

С40.3

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дихателната
система и гръдния кош
Неточно определени локализации на дихателната система

Къси кости на горния крайник
Дълги кости на долен крайник
Къси кости на долен крайник
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Рубрика по МКБ

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ
ХРУЩЯЛИ С ДРУГИ И
НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Код по МКБ 10
С40.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и
ставните хрущяли на крайниците

С40.9

Кости и ставни хрущяли на крайниците, с неуточнена локализация

С41.0

Кости на черепа и лицето

С41.1

Долна челюст (мандибула)

С41.2

Гръбначен стълб

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

С41.9

Злокачествено новообразувание на кости и ставни хрущяли, неуточнено

Злокачествен меланом на С43.0
кожата
С43.1

Злокачествен меланом на устната
Злокачествен меланом на клепача, включително и 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

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

Други злокачествени но- С44.0
вообразувания на кожата
С44.1

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И
ПЕРИТОНЕУМА

Заболяване

Кожа на устните
Кожа на клепачи, включително ъглите на клепачните цепки

С44.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

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

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

С44.9

Злокачествено новообразувание на кожата, с неуточнена локализация

С48.0

Ретроперитонеум

С48.1

Уточнена част на перитонеума

С48.2

Перитонеум, неуточнена част

С48.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ретроперитонеума и перитонеума
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Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС49.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪЕС49.1
ДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИС49.2
ТЕ МЕКИ ТЪКАНИ

Заболяване
Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията
Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс
Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

С49.3

Съединителна и меки тъкани на гръдния кош

С49.4

Съединителна и меки тъкани на корема

С49.5

Съединителна и меки тъкани на таза

С49.6

Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация

С49.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките тъкани

С49.9

Съединителна и меки тъкани, с неуточнена локализация

Злокачествено новообра- С50.0
зувание на млечната жлеС50.1
за
С50.2

Мамила и ареола
Централна част на млечната жлеза
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

С50.6

Аксиларно удължение на млечната жлеза

С50.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната
жлеза

С50.9

Млечна жлеза, неуточнена част

Злокачествено новообра- С51.0
зувание на вулвата
С51.1

Голяма срамна устна (лабия)
Малка срамна устна

С51.2

Клитор

С51.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата

С51.9

Вулва, неуточнена част

Злокачествено новообра- С52
зувание на влагалището
(вагината)

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)

Злокачествено новообра- С53.0
зувание на шийката на
С53.1
матката
С53.8

Ендоцервикс

С53.9
Злокачествено новообра- С54.0
зувание на тялото на
С54.1
матката
С54.2
С54.3

Екзоцервикс
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на
матката
Шийка на матката, неуточнена част
Истмус на матката
Ендометриум
Миометриум
Дъно (фундус) на матката
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Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

С54.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на
матката

С54.9

Тяло на матката, с неуточнена локализация

Злокачествено новообра- С55
зувание на матката с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

Злокачествено новообра- С56
зувание на яйчника

Злокачествено новообразувание на яйчника

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ
НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ
ОРГАНИ

С57.0

Фалопиева тръба

С57.1

Широка връзка

С57.2

Кръгла връзка

С57.3

Параметриум

С57.4

Придатъци на матката, неуточнени

С57.7

Други уточнени части на женските полови органи

С57.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на женските
полови органи

С57.9

Женски полови органи, с неуточнена локализация

Злокачествено новообра- С58
зувание на плацентата

Злокачествено новообразувание на плацентата

Злокачествено новообра- С60.0
зувание на пениса
С60.1

Препуциум

С60.2

Тяло на пениса

С60.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса

С60.9

Пенис, с неуточнена локализация

Злокачествено новообра- С62.0
зувание на тестиса
С62.1
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ
НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ
ОРГАНИ

Гланс пенис

Недесцендирал тестис
Десцендирал тестис

С62.9

Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено

С63.0

Епидидим

С63.1

Семенна връв

С63.2

Скротум

С63.7

Други уточнени части на мъжките полови органи

С63.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи

С63.9

Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС64
ВООБРАЗУВАНИЕ НА
БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ
НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче
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Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

Злокачествено новообра- С65
зувание на бъбречното
легенче

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

Злокачествено новообра- С66
зувание на уретера

Злокачествено новообразувание на уретера

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС67.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИС67.1
КОЧНИЯ МЕХУР
С67.2

Триъгълник на пикочния мехур
Купол на пикочния мехур
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

С67.6

Отвор на уретера (орифициума)

С67.7

Урахус

С67.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния
мехур

Злокачествено новообра- С68.0
зувание на други и неуС68.1
точнени части на пиС68.8
кочните органи
С68.9
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС69.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА
С69.1
ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИС69.2
ДАТЪЦИ

Уретра
Парауретрални жлези
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните
органи
Злокачествено новообразувание на пикочни органи, неуточнено
Конюнктива
Роговица
Ретина

С69.3

Хороидея

С69.4

Цилиарно тяло

С69.5

Слъзна жлеза и канали

С69.6

Орбита

С69.8

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

С69.9

Око, неуточнена част

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС70.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА МОС70.1
ЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕС70.9
НИНГИ)

Церебрални менинги

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ГЛАВНИЯ МОЗЪК

С71.0

Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули)

С71.1

Фронтален лоб

С71.2

Темпорален лоб

С71.3

Париетален лоб

С71.4

Окципитален лоб

Спинални менинги
Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено
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Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Злокачествено новообразувание на гръбначния
мозък, черепно-мозъчните
нерви и други части на
централната нервна
система

Код по МКБ 10

Заболяване

С71.5

Мозъчно стомахче

С71.6

Малък мозък

С71.7

Мозъчен ствол

С71.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък

С71.9

Главен мозък, с неуточнена локализация

С72.0

Гръбначен мозък

С72.1

Конска опашка (кауда еквина)

С72.2

Обонятелен нерв (олфакторен)

С72.3

Зрителен нерв

С72.4

Слухов нерв

С72.5

Други и неуточнени черепномозъчни нерви

С72.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и другите части на централната нервна система

С72.9

Централна нервна система, уточнена част

Злокачествено новообра- С73
зувание на щитовидната
жлеза

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

Злокачествено новообра- С74.0
зувание на надбъбречнаС74.1
та жлеза
С74.9

Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза

Злокачествено новообра- С75.0
зувание на други
С75.1
ендокринни жлези и
С75.2
сродни структури

Паращитовидна жлеза

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Медула на надбъбречната жлеза
Надбъбречна жлеза, неуточнена част
Хипофиза
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

С75.9

Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза, неуточнено

С76.0

Глава, лице и шия

С76.1

Гръден кош

С76.2

Корем

С76.3

Таз

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
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Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

ВТОРИЧНО И НЕУТОЧНЕ- С77.0
НО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОС77.1
ВООБРАЗУВАНИЕ НА
С77.2
ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ

Вторично злокачествено
новообразувание на дихателната и храносмилателната система

Заболяване
Лимфни възли на главата, лицето и шията
Интраторакални лимфни възли
Интра-абдоминални лимфни възли

С77.3

Лимфни възли на подмишницата и горния крайник

С77.4

Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник

С77.5

Лимфни възли на таза

С77.8

Лимфни възли с множествена локализация

С77.9

Лимфни възли с неуточнена локализация

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

С78.7

Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб

С78.8

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи

Вторично злокачествено С79.0
новообразувание с други
С79.1
локализации

Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и бъбречното легенче
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

Злокачествено новообра- C80
зувание с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

Болест на Hodgkin

С81.0

Лимфоцитно преобладаване

С81.1

Нодуларна склероза

С81.2

Смесен целуларитет

С81.3

Лифмоцитно изчерпване

С81.7

Друга болест на Hodgkin

С81.9

Болест на Hodgkin, неуточнена
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Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Фоликуларен (нодуларен) C82.0
нехочкинов лимфом
C82.1

Дифузен нехочкинов
лимфом

Периферни и кожни Тклетъчни лимфоми

ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ТИПОВЕ НА НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ

Заболяване
Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен
Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен

C82.2

Едроклетъчен, фоликуларен

C82.7

Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом

С82.9

Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен

C83.0

Дребноклетъчен (дифузен)

C83.1

Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)

C83.2

Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)

С83.3

Едроклетъчен (дифузен)

C83.4

Имунобластен (дифузен)

C83.5

Лимфобластен (дифузен)

C83.6

Недиференциран (дифузен)

С83.7

Тумор на Burkitt

С83.8

Други видове дифузен нехочкинов лимфом

C83.9

Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен

С84.0

Mycosis fungoides

С84.1

Болест на Sezary

C84.2

Т-зонов лимфом

C84.3

Лимфоепителоиден лимфом

C84.4

Периферен Т-клетъчен лимфом

C84.5

Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

С85.0

Лимфосарком

C85.1

В-клетъчен лимфом, неуточнен

С85.7

Други уточнени типове на нехочкинов лимфом

С85.9

Нехочкинов лимфом, неуточнен

Злокачествени имунопро- C88.0
лиферативни болести
C88.1

Макроглобулинемия на Waldenstrom
Болест на алфа-тежките вериги

C88.2

Болест на гама-тежките вериги

C88.3

Имунопролиферативна болест на тънките черва

C88.7

Други злокачествени имунопролиферативни болести

С88.9

Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ
И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ
ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ

С90.0

Множествен миелом

С90.1

Плазмоклетъчна левкемия

C90.2

Плазмоцитом, екстрамедуларен

Лимфоидна левкемия

C91.0

Остра лимфобластна левкемия

С91.1

Хронична лимфоцитна левкемия
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Рубрика по МКБ

Миелоидна левкемия

Моноцитна левкемия

Код по МКБ 10
C91.2

Подостра лимфоцитна левкемия

C91.3

Пролимфоцитна левкемия

С91.4

Косматоклетъчна левкемия

C91.5

Т-клетъчна левкемия при възрастни

C91.7

Друга лимфоидна левкемия

С91.9

Лимфоидна левкемия, неуточнена

C92.0

Остра миелоидна левкемия

С92.1

Хронична миелоидна левкемия

C92.2

Подостра миелоидна левкемия

С92.3

Миелоиден сарком

C92.4

Остра промиелоцитна левкемия

C92.5

Остра миеломоноцитна левкемия

C92.7

Друга миелоидна левкемия

С92.9

Миелоидна левкемия, неуточнена

C93.0

Остра моноцитна левкемия

С93.1

Хронична моноцитна левкемия

C93.2

Подостра моноцитна левкемия

C93.7

Друга моноцитна левкемия

С93.9

Моноцитна левкемия, неуточнена

Други левкемии с уточнен C94.0
клетъчен вид
С94.1

Левкемия с неуточнен
клетъчен тип

Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им
тъкани

Заболяване

Остра еритремия и еритролевкемия
Хронична еритремия

С94.2

Остра мегакариобластна левкемия

C94.3

Мастоклетъчна левкемия

C94.4

Остра панмиелоза

C94.5

Остра миелофиброза

C94.7

Друга уточнена левкемия

C95.0

Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.1

Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.2

Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.7

Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.9

Левкемия, неуточнена

С96.0

Болест на Letterer – Sive

С96.1

Злокачествена хистиоцитоза

C96.3

Истински хистиоцитен лимфом

C96.7

Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните
им тъкани

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.43/454

Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

С96.2

Злокачествен мастоклетъчен тумор

С96.9

Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОC97
ВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ
(ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

КАРЦИНОМ IN SITU НА
D00.0
УСТНАТА КУХИНА, ХРАD00.1
НОПРОВОДА И СТОМАХА
D00.2

Устни, устна кухина и фаринкс

КАРЦИНОМ IN SITU НА
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ
ОРГАНИ

D01.0

Колон

D01.1

Ректосигмоидална област

D01.2

Ректум

D01.3

Анус и анален канал

D01.4

Други и неуточнени части на червата

D01.5

Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища

D01.7

Други уточнени храносмилателни органи

D01.9

Храносмилателен орган, неуточнен

D02.0

Ларинкс

D02.1

Трахея

D02.2

Бронх и бял дроб

D02.3

Други части на дихателната система

D02.4

Дихателна система, неуточнена част

D03.0

Меланом in situ на устни

D03.1

Меланом in situ на клепач, включително ръбовете му

D03.2

Меланом in situ на ухо и външен слухов канал

D03.3

Меланом in situ на други и неуточнени части на лицето

D03.4

Меланом in situ на окосмената част на главата и шията

D03.5

Меланом in situ на тялото

D03.6

Меланом in situ на горен крайник, включително раменния пояс

D03.7

Меланом in situ на долен крайник, включително тазобедрената област

D03.8

Меланом in situ с други локализации

D03.9

Меланом in situ, неуточнен

D04.0

Кожа на устни

D04.1

Кожа на клепач, включително ръбовете му

D04.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

КАРЦИНОМ IN SITU НА
СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

МЕЛАНОМ IN SITU

КАРЦИНОМ IN SITU НА
КОЖАТА

Хранопровод
Стомах
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Рубрика по МКБ

КАРЦИНОМ IN SITU НА
МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

КАРЦИНОМ IN SITU НА
ШИЙКАТА НА МАТКАТА

КАРЦИНОМ IN SITU НА
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ПОЛОВИ ОРГАНИ

КАРЦИНОМ IN SITU С
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ЛОКАЛИЗАЦИИ

Код по МКБ 10

Заболяване

D04.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

D04.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

D04.5

Кожа на тялото

D04.6

Кожа на горен крайник, включително раменния пояс

D04.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

D04.8

Кожа с други локализации

D04.9

Кожа, с неуточнена локализация

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

D06.0

Ендоцервикс

D06.1

Екзоцервикс

D06.7

Други части на шийката на матката

D06.9

Шийка на матката, неуточнена част

D07.0

Ендометриум

D07.1

Вулва

D07.2

Влагалище

D07.3

Други и неуточнени женски полови органи

D07.4

Пенис

D07.5

Простата

D07.6

Други и неуточнени мъжки полови органи

D09.0

Пикочен мехур

D09.1

Други и неуточнени пикочни органи

D09.2

Око

D09.3

Щитовидна и други ендокринни жлези

D09.7

Карцином in situ с други уточнени локализации

D09.9

Карцином in situ, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НО- D10.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА
D10.1
УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИD10.2
НА И ФАРИНКСА

Устни
Език
Под на устната кухина

D10.3

Други и неуточнени части на устната кухина

D10.4

Сливица (тонзила)

D10.5

Други части на орофаринкса

D10.6

Назофаринкс

D10.7

Хипофаринкс
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ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ
ЖЛЕЗИ

Код по МКБ 10
D10.9

Фаринкс, неуточнен

D11.0

Паротидна жлеза

D11.7

Други големи слюнчени жлези

D11.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НО- D12.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА КОD12.1
ЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И
D12.2
АНАЛНИЯ КАНАЛ

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА
СИСТЕМА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Цекум
Апендикс
Възходяща част (асценденс) на колона

D12.3

Напречна част (трансверзум) на колона

D12.4

Низходяща част (десценденс) на колона

D12.5

Сигмоидална част на колона

D12.6

Колон, неуточнена част

D12.7

Ректосигмоидална област

D12.8

Ректум

D12.9

Анус и анален канал

D13.0

Хранопровод

D13.1

Стомах

D13.2

Дванадесетопръстник (дуоденум)

D13.3

Други и неуточнени части на тънките черва

D13.4

Черен дроб

D13.5

Екстрахепатални жлъчни пътища

D13.6

Панкреас

D13.7

Ендокринна част на панкреаса

D13.9

Неточно определени локализации на храносмилателната система

D14.0

Средно ухо, носна кухина и синуси

D14.1

Ларинкс

D14.2

Трахея

D14.3

Бронхи и бял дроб

D14.4

Дихателна система, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НО- D15.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУD15.1
ГИ И НЕУТОЧНЕНИ ОРГАD15.2
НИ В ГРЪДНИЯ КОШ

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ

Заболяване

Тимус
Сърце
Медиастинум

D15.7

Други уточнени органи в гръдния кош

D15.9

Орган в гръдния кош, неуточнен

D16.0

Скапула и дълги кости на горен крайник

D16.1

Къси кости на горен крайник

D16.2

Дълги кости на долен крайник
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ХРУЩЯЛИ

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
МАСТНАТА ТЪКАН

Код по МКБ 10

Заболяване

D16.3

Къси кости на долен крайник

D16.4

Кости на черепа и лицето

D16.5

Кост на долна челюст

D16.6

Гръбначен стълб

D16.7

Ребра, гръдна кост и ключица

D16.8

Кости на таза, сакрума и опашката

D16.9

Кост и ставен хрущял, неуточнени

D17.0

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на
главата, лицето и шията

D17.1

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на
тялото

D17.2

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на
крайниците

D17.3

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан с
други и неуточнени локализации

D17.4

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на органите в гръдния кош

D17.5

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на коремните органи

D17.6

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на семенната връв

D17.7

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан с други локализации

D17.9

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан, с неуточнена локализация

ХЕМАНГИОМ И
D18.0
ЛИМФАНГИОМ С КАКВАD18.1
ТО И ДА Е ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Хемангиом с каквато и да е локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НО- D19.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА МЕD19.1
ЗОТЕЛИАЛНАТА ТЪКАН
D19.7

Мезотелиална тъкан на плеврата

D19.9

Лимфангиом с каквато и да е локализация

Мезотелиална тъкан на перитонеума
Мезотелиална тъкан с други локализации
Мезотелиална тъкан, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НО- D20.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА МЕD20.1
КАТА ТЪКАН НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА

Ретроперитонеум

ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕ- D21.0
НИ НОВООБРАЗУВАНИЯ
D21.1
НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И
ДРУГИ МЕКИ ТЪКАНИ
D21.2

Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето и шията

Перитонеум

Съединителна и други меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния
пояс
Съединителна и други меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

D21.3

Съединителна и други меки тъкани на гръдния кош

D21.4

Съединителна и други меки тъкани на корема

D21.5

Съединителна и други меки тъкани на таза
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МЕЛАНОЦИТЕН НЕВУС

Код по МКБ 10
D21.6

Съединителна и други меки тъкани на тялото, неуточнена част

D21.9

Съединителна и други меки тъкани, с неуточнена локализация

D22.0

Меланоцитен невус на устните

D22.1

Меланоцитен невус на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

D22.2

Меланоцитен невус на ухото и външния слухов канал

D22.3

Меланоцитен невус на други и неуточнени части на лицето

D22.4

Меланоцитен невус на окосмената част на главата и шията

D22.5

Меланоцитен невус на тялото

D22.6

Меланоцитен невус на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D22.7

Меланоцитен невус на долен крайник, включително тазобедрената област

D22.9

Меланоцитен невус, неуточнен

ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕ- D23.0
НИ НОВООБРАЗУВАНИЯ
D23.1
НА КОЖАТА
D23.2

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Кожа на устните
Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки
Кожа на ухото и външния слухов канал

D23.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

D23.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

D23.5

Кожа на тялото

D23.6

Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D23.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

D23.9

Кожа, с неуточнена локализация

D24

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА D25.0

Субмукозен лейомиом на матката

D25.1

Интрамурален лейомиом на матката

D25.2

Субсерозен лейомиом на матката

D25.9

Лейомиом на матката, неуточнен

ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕ- D26.0
НИ НОВООБРАЗУВАНИЯ
D26.1
НА МАТКАТА
D26.7
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ЯЙЧНИКА

Заболяване

Шийка на матката
Тяло на матката
Други части на матката

D26.9

Матка, неуточнена част

D27

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НО- D28.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУD28.1
ГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ
D28.2

Вулва
Влагалище
Маточни тръби и връзки
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НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ
ОРГАНИ

Код по МКБ 10

Заболяване

D28.7

Други уточнени женски полови органи

D28.9

Женски полови органи, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НО- D29.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА
D29.1
МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАD29.2
НИ

Пенис
Простата
Тестис

D29.3

Епидидим

D29.4

Скротум

D29.7

Други мъжки полови органи

D29.9

Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НО- D30.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИD30.1
КОЧНИТЕ ОРГАНИ
D30.2

Бъбрек
Бъбречно легенче
Уретер

D30.3

Пикочен мехур

D30.4

Уретра

D30.7

Други пикочни органи

D30.9

Пикочни органи, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НО- D31.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА
D31.1
ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИD31.2
ДАТЪЦИ

Конюнктива
Роговица
Ретина

D31.3

Хориоидея

D31.4

Цилиарно тяло

D31.5

Слъзна жлеза и канали

D31.6

Орбита, неуточнена част

D31.9

Око, неуточнена част

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НО- D32.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА МОD32.1
ЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕD32.9
НИНГИТЕ)

Обвивки на главния мозък

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ДРУГИ ЧАСТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

D33.0

Главен мозък, супратенториум

D33.1

Главен мозък, инфратенториум

D33.2

Главен мозък, неуточнена част

D33.3

Черепномозъчни нерви

D33.4

Гръбначен мозък

D33.7

Други уточнени части на централната нервна система

D33.9

Централна нервна система, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НО- D34
ВООБРАЗУВАНИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

Обвивки на гръбначния мозък
Мозъчни обвивки, неуточнени

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА
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Код по МКБ 10

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НО- D35.0
ВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУD35.1
ГИ И НЕУТОЧНЕНИ
D35.2
ЕНДОКРИННИ ЖЛЕЗИ

НОВООБРАЗУВАНИЕ С
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР
НА СРЕДНОТО УХО, ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И
ОРГАНИТЕ В ГРЪДНИЯ
КОШ

НОВООБРАЗУВАНИЕ С
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР
НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ
ОРГАНИ

НОВООБРАЗУВАНИЕ С

Надбъбречна жлеза
Паращитовидна жлеза
Хипофиза

D35.3

Краниофарингеален канал

D35.4

Епифизна (пинеална) жлеза

D35.5

Каротидно телце

D35.6

Аортно телце и други параганглии

D35.7

Други уточнени ендокринни жлези

D35.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза

D35.9

Ендокринна жлеза, неуточнена

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НО- D36.0
ВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУD36.1
ГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАD36.7
ЛИЗАЦИИ
НОВООБРАЗУВАНИЕ С
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР
НА УСТНАТА КУХИНА И
ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ
ОРГАНИ

Заболяване

Лимфни възли
Периферни нерви и вегетативна нервна система
Други уточнени локализации

D36.9

Доброкачествено новообразувание, с неуточнена локализация

D37.0

Устна, устна кухина и фаринкс

D37.1

Стомах

D37.2

Тънки черва

D37.3

Апендикс

D37.4

Колон

D37.5

Ректум

D37.6

Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища

D37.7

Други храносмилателни органи

D37.9

Храносмилателни органи, неуточнени

D38.0

Ларинкс

D38.1

Трахея, бронхи и бял дроб

D38.2

Плевра

D38.3

Медиастинум

D38.4

Тимус

D38.5

Други дихателни органи

D38.6

Дихателни органи, неуточнени

D39.0

Матка

D39.1

Яйчник

D39.2

Плацента

D39.7

Други женски полови органи

D39.9

Женски полови органи, неуточнени

D40.0

Простата
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Код по МКБ 10

Заболяване

НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР
НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ
ОРГАНИ

D40.1

Тестис

D40.7

Други мъжки полови органи

D40.9

Мъжки полови органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР
НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ

D41.0

Бъбрек

D41.1

Бъбречно легенче

D41.2

Уретер

D41.3

Уретра

D41.4

Пикочен мехур

D41.7

Други пикочни органи

D41.9

Пикочни органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР
НА МОЗЪЧНИТЕ
ОБВИВКИ

D42.0

Менинги на главния мозък

D42.1

Менинги на гръбначния мозък

D42.9

Менинги, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР
НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И
ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА
СИСТЕМА

D43.0

Главен мозък, супратенториум

D43.1

Главен мозък, инфратенториум

D43.2

Главен мозък, неуточнена част

D43.3

Черепномозъчни нерви

D43.4

Гръбначен мозък

D43.7

Други уточнени части на централната нервна система

D43.9

Централна нервна система, неуточнена част

D44.0

Щитовидна жлеза

D44.1

Надбъбречна жлеза

D44.2

Паращитовидна жлеза

D44.3

Хипофиза

D44.4

Краниофарингеален канал

D44.5

Епифизна (пинеална) жлеза

D44.6

Каротидно телце

D44.7

Аортно телце и други параганглии

D44.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза

D44.9

Ендокринна жлеза, неуточнена

ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА

D45

ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА

МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ
СИНДРОМИ

D46.0

Рефрактерна анемия без сидеробласти, определена така

D46.1

Рефрактерна анемия със сидеробласти

D46.2

Рефрактерна анемия с повишен брой бласти

D46.3

Рефрактерна анемия с повишен брой бласти в трансформация

НОВООБРАЗУВАНИЕ С
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР
НА ЕНДОКРИННИТЕ ЖЛЕЗИ
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ДРУГИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕН
ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЛИМФНАТА,
КРЪВОТВОРНАТА И
СРОДНИТЕ ИМ ТЪКАНИ

НОВООБРАЗУВАНИЕ С
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР С
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ЛОКАЛИЗАЦИИ

Желязонедоимъчна анемия

Код по МКБ 10

Заболяване

D46.4

Рефрактерна анемия, неуточнена

D46.7

Други миелодиспластични синдроми

D46.9

Миелодиспластичен синдром, неуточнен

D47.0

Хистиоцитни и мастоклетъчни тумори с неопределен или неизвестен характер

D47.1

Хронична миелопролиферативна болест

D47.2

Моноклонална гамопатия

D47.3

Есенциална (хеморагична) тромбоцитемия

D47.7

Други уточнени новообразувания с неопределен или неизвестен характер на лимфната,
кръвотворната и сродните им тъкани

D47.9

Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и
сродните им тъкани, неуточнено

D48.0

Кости и ставни хрущяли

D48.1

Съединителна и други меки тъкани

D48.2

Периферни нерви и вегетативна нервна система

D48.3

Ретроперитонеум

D48.4

Перитонеум

D48.5

Кожа

D48.6

Млечна жлеза

D48.7

Други уточнени локализации

D48.9

Новообразувание с неопределен или неизвестен характер, неуточнено

D50.0

Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична)

D50.9

Желязонедоимъчна анемия, неуточнена

Витамин В12-недоимъчна D51.0
анемия
D51.9

Витамин B12-недоимъчна анемия, причинена от недоимък на вътрешен фактор

Фолиевонедоимъчна ане- D52.0
мия
D52.9

Фолиевонедоимъчна анемия, свързана с храненето

Други анемии, свързани с D53.9
храненето

Анемия, свързана с храненето, неуточнена

Анемия, дължаща се на
ензимни нарушения

D55.0

Анемия, дължаща се на недостиг на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа [G6PD]

D55.1

Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната на глутатиона

D55.9

Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена

D56.0

Алфа-таласемия

D56.1

Бета-таласемия

D56.2

Делта-бета-таласемия

D56.8

Други таласемии

D56.9

Таласемия, неуточнена

Таласемия

Витамин В12-недоимъчна анемия, неуточнена
Фолиевонедоимъчна анемия, неуточнена
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Код по МКБ 10

Заболяване

Сърповидно-клетъчни на- D57.1
рушения

Сърповидно-клетъчна анемия без криза

Други наследствени хемо- D58.0
литични анемии
D58.1

Наследствена сфероцитоза

Придобита хемолитична
анемия

Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите
(еритробластопения)

Наследствена елиптоцитоза

D58.2

Други хемоглобинопатии

D58.8

Други уточнени наследствени хемолитични анемии

D58.9

Наследствена хемолитична анемия, неуточнена

D59.1

Други автоимунни хемолитични анемии

D59.5

Пароксизмална нощна хемоглубинурия (синдром на Marchiava-Micheli)

D59.9

Придобита хемолитична анемия, неуточнена

D60.0

Хронична придобита (чиста) аплазия на еритроцитите

D60.9

Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите, неуточнена

Други апластични анемии D61.0

Конституционална апластична анемия

D61.9

Апластична анемия, неуточнена

D64.0

Наследствена сидеробластна анемия

D64.4

Конгенитална дизеритропоетична анемия

Вроден дефицит на
фактор VIII

D66

Вроден дефицит на фактор VIII

Вроден дефицит на
фактор IX

D67

Вроден дефицит на фактор IX

Други анемии

Други нарушения на кръ- D68.0
восъсирването
D68.1
D68.2
Пурпура и други хемора- D69.0
гични състояния
D69.1

Болест на Von Willebrand
Вроден дефицит на фактор XI
Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването
Алергична пурпура
Качествени дефекти на тромбоцитите

D69.3

Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

D69.5

Вторична тромбоцитопения

D69.6

Тромбоцитопения, неуточнена

Имунодефицит с преобла- D80.0
даващ недостиг на антиD80.1
тела
D80.2

Наследствена хипогамаглобулинемия
Нефамилна хипогамаглобулинемия
Селективен дефицит на имуноглобулин А (IgA)

D80.3

Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG]

D80.4

Селективен дефицит на имуноглобулин М (IgМ)

D80.5

Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM]

D80.6

Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия

D80.7

Преходна хипогамаглобулинемия при деца
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Комбинирани имунодефицитни състояния

Код по МКБ 10
D80.8

Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела

D80.9

Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен

D81.0

Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза

D81.1

Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на T- и B-клетки

D81.2

Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на B-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

D81.9

Комбиниран имунодефицит, неуточнен

Имунодефицит, свързан с D82.0
други значителни дефекти
D82.1

Обикновен променлив
имунодефицит

Други имунодефицити

Други видове хипотиреоидизъм

Заболяване

Синдром Wiskott – Aldrich
Синдром на Di George

D82.2

Имунодефицит с къси крайници

D82.3

Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на EpsteinBarr

D82.4

Синдром на хиперимуноглобулин E [IgE]

D82.8

Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти

D82.9

Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен

D83.0

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията
на B-клетките

D83.1

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните
T-клетки

D83.2

Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към B- или T-клетки

D83.8

Други обикновени променливи имунодефицитни състояния

D83.9

Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен

D84.0

Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите

D84.1

Дефекти в системата на комплемента

D84.8

Други уточнени имунодефицити

D84.9

Имунодефицит, неуточнен

Е03.0

Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша

Е03.1

Вроден хипотиреоидизъм без гуша

Е03.8

Други уточнени видове хипотиреоидизъм

Други видове нетоксична Е04.0
гуша
Е04.9

Нетоксична дифузна гуша

Тиреотоксикоза

Тиреотоксикоза с дифузна гуша

Е05.0

Нетоксична гуша, неуточнена
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Код по МКБ 10

Заболяване

Е05.1

Тиреотоксикоза с токсичен единичен възел

Е05.2

Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша

Е05.3

Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан

Е05.8

Други видове тиреотоксикоза

Тиреоидит

Е06.3

Автоимунен тиреоидит

Други болести на щитовидната жлеза

Е07.1

Дисхормонална гуша

Инсулинозависим захарен диабет

Е10.2

Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения

Е10.3

Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения

Е10.4

Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения

Е10.5

Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения

Е10.9

Инсулинозависим захарен диабет без усложнения

Е20.0

Идиопатичен хипопаратиреоидизъм

Е20.1

Псевдохипопаратиреоидизъм

Е20.8

Други форми на хипопаратиреоидзъм

Е22.0

Акромегалия и хипофизарен гигантизъм

Е22.1

Хиперпролактинемия

Е22.8

Други хиперфункции на хипофизата

Хипофункция и други
разстройства на хипофизата

Е23.0

Хипопитуитаризъм

Е23.2

Безвкусен диабет

Синдром на Cushing

Е24.0

Синдром на Cushing с хипофизарен произход

Адреногенитални
разстройства

Е25.0

Вродени адреногенитални разстройства, свързани с ензимен дефицит

Хипералдостеронизъм

Е26.0

Първичен хипералдостеронизъм

Е26.1

Вторичен хипералдостеронизъм

Е26.8

Други форми на хипералдостеронизъм

Е27.1

Първична недостатъчност на кората на надбъбреците

Е27.4

Други видове и неуточнена адренокортикална недостатъчност

Е27.5

Адреномедуларна хиперфункция

Хипопаратиреоидизъм

Хиперфункция на хипофизата

Други разстройства на
надбъбречните жлези

Дисфункция на яйчниците E28.2

Синдром на поликистоза на яйчниците

Нарушения в пубертета

Е30.0

Закъснял пубертет

Е30.1

Преждевременен пубертет

Други ендокринни
разстройства

Е34.3

Нанизъм, некласифициран другаде

Недоимък на витамин D

Е55.0

Рахит, активен

РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯ- Е70.0
НАТА НА АРОМАТНИТЕ
Е70.1

Класическа фенилкетонурия
Други видове хиперфенилаланинемия

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.55/454

Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ
АМИНОКИСЕЛИНИ

Код по МКБ 10
Е70.2

Заболяване
Разстройства на обмяната на тирозина

Разстройства на обмяната Е71.1
на аминокиселините с
Е71.3
разклонена верига и на
мастните киселини

Други разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига

ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА Е72.2
ОБМЯНАТА НА АМИНОКИСЕЛИНИТЕ

Разстройства на метаболитния цикъл на уреята

Други разстройства на
обмяната на въглехидратите

Е74.0

Болести на натрупването на гликоген

Е74.2

Разстройства на обмяната на галактоза

Разстройство на обмяната на мастните киселини

Разстройства на обмяната Е75.0
на сфинголипидите и друЕ75.2
ги нарушения на
натрупването на липидите

Ганглиозидоза

Разстройства на обмяната Е76.1
на глюкозаминогликаните
Е76.2

Мукополизахаридоза тип 2

Разстройства на обмяната Е79.1
на пурина и пиримидина

Синдром на Lesch-Nyhan

Разстройства на минералната обмяна

E83.0

Разстройства на обмяната на медта

Е83.3

Разстройства на обмяната на фосфора

Е83.5

Разстройства на обмяната на калция

Кистозна фиброза (муковисцидоза)

Е84.0

Кистозна фиброза с белодробни прояви

Е84.1

Кистозна фиброза с чревни прояви

Шизофрении

F20.0

Параноидна шизофрения

F20.1

Хебефренна шизофрения

F20.3

Недиференцирана шизофрения

F20.4

Постшизофренна депресия

F20.5

Резидуална шизофрения

F20.6

Обикновена шизофрения

F20.8

Друга шизофрения

F30.0

Хипомания

F30.1

Мания без психотични симптоми

F30.2

Мания с психотични симптоми

F30.8

Други манийни епизоди

F31.0

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – хипоманиен

F31.1

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен без психотични симптоми

F31.2

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен с психотични симптоми

F31.3

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – умерена или лека депресия

Маниен епизод

Биполярно афективно
разстройство

Други сфинголипидози

Други мукополизахаридози
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Депресивен епизод

Код по МКБ 10
F31.4

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – тежка депресия без психотични
симптоми

F31.5

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – тежка депресия с психотични симптоми

F31.6

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – смесен

F31.7

Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия

F31.8

Други биполярни афективни разстройства

F32.0

Лек депресивен епизод

F32.1

Умерено тежък депресивен епизод

F32.2

Тежък депресивен епизод без психотични симптоми

F32.3

Тежък депресивен епизод с психотични симптоми

F32.8

Други депресивни епизоди

РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕ- F33.0
СИВНО РАЗСТРОЙСТВО
F33.1

Фобийни тревожни
разстройства

Обсесивно-компулсивно
разстройство

Дисоциативни
(конверсионни)
разстройства

Други невротични
разстройства

Заболяване

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – лек
Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – умерено тежък

F33.2

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък без психотични симптоми

F33.3

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък с психотични симптоми

F33.4

Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия

F33.8

Други рецидивиращи депресивни разстройства

F40.0

Агорафобия

F40.1

Социални фобии

F40.2

Специфични (изолирани) фобии

F40.8

Други фобийни тревожни разстройства

F42.0

С преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъвквания

F42.1

С преобладаване на компулсивни действия [натрапливи ритуали]

F42.2

Смесени натрапливи мисли и действия

F42.8

Други обсесивно-компулсивни разстройства

F44.0

Дисоциативна амнезия

F44.3

Транс или състояния на обладаност

F44.4

Дисоциативни разстройства на моториката

F44.5

Дисоциативни гърчове

F44.6

Дисоциативна анестезия или загуба на сетивност

F44.7

Смесени дисоциативни [конверсионни] разстройства

F44.8

Други дисоциативни [конверсионни] разстройства

F48.0

Неврастения

F48.1

Синдром на деперсонализация – дереализация

F48.8

Други уточнени невротични разстройства
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Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Генерализирани
F84.0
разстройства в развитиеF84.1
то
F84.2

Хиперкинетични
разстройства

Разстройства в поведението

Заболяване
Детски аутизъм
Атипичен аутизъм
Синдром на Rett

F84.3

Друго дезинтегративно разстройство в детството

F84.4

Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения

F84.5

Синдром на Asperger

F84.8

Други генерализирани разстройства в развитието

F90.0

Нарушение на активността и вниманието

F90.1

Хиперкинетично разстройство на поведението

F90.8

Други хиперкинетични разстройства

F91.3

Разстройство с противопоставяне и предизвикателство

Емоционални
F93.0
разстройства с начало, тиF93.1
пично за детството
F93.2

Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла

Разстройства на соF94.1
циалното функциониране
F94.2
с начало, типично за
детството и юношеството

Разстройство на привързаност в детството, реактивен тип

Други поведенчески и
F98.4
емоционални
F98.6
разстройства с начало, типично за детството и юношеството

Разстройство със стереотипни движения

Енцефалит, миелит, енцефаломиелит

G04.8

Други енцефалити, миелити и енцефаломиелити – постинфекциозен енцефалит и енцефаломиелит

Наследствена атаксия

G11.0

Вродена непрогресираща атаксия

G11.1

Ранна малкомозъчна атаксия

Спинална мускулна атро- G12.0
фия и сродни синдроми
G12.1

Фобийно тревожно разстройство в детството
Разстройство със социална тревожност в детството
Разстройство на привързаност в детството, дезинхибиран тип

Бърза реч

Детска спинална мускулна атрофия, I тип [Werdnig – Hoffman]
Други наследствени спинални мускулни атрофии

G12.2

Болест на двигателния неврон

Множествена склероза

G35

Множествена склероза

Епилепсия

G40.0

Локализирана (фокална) (парциална) идиопатична епилепсия и епилептични синдроми с
тонично-клонични припадъци с фокално начало

G40.1

Локализирана (фокална) (парциална) симптоматична епилепсия и епилептични синдроми
с обикновени парциални припадъци

G40.2

Локализирана (фокална) (парциална) симптоматична епилепсия и епилептични синдроми
с комплексни парциални конвулсивни припадъци

G40.3

Генерализирана идиопатична епилепсия и епилептични синдроми

G40.4

Други видове генерализирана епилепсия и епилептични синдроми
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Код по МКБ 10

Заболяване

G40.6

Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени

G40.7

Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal, неуточнени

G40.8

Други уточнени форми на епилепсия

Увреждания на лицевия
нерв

G51.0

Парализа на Bell

G51.1

Възпаление на ganglion geniculi

Увреждания на други черепно-мозъчни нерви

G52.0

Увреждания на обонятелния нерв

G52.1

Увреждания на n. glossopharingeus

G52.2

Увреждания на n. vagus

G52.3

Увреждания на подезичния нерв

G52.7

Множествени увреждания на черепно-мозъчните нерви

G54.0

Увреждания на брахиалния плексус

G54.1

Увреждания на лумбо-сакралния плексус

G54.2

Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде

Увреждания на нервните
коренчета и плексуси

Myasthenia gravis и други G70.0
увреждания на нервномускулния синапс

Myasthenia gravis

Първични мускулни
увреждания

G71.0

Мускулна дистрофия

G71.1

Миотонични увреждания

G71.2

Вродени миопатии

G72.2

Миопатия, предизвикана от други токсични вещества

G72.3

Периодична парализа

Други миопатии

Детска церебрална пара- G80.0
лиза
G80.1

Спастична диплегия

G80.2

Детска хемиплегия

G80.3

Дискинетична церебрална парализа

G80.4

Атактична церебрална парализа

G80.8

Друга детска церебрална парализа

Други паралитични синд- G83.0
роми
G83.1

Хидроцефалия

Спастична церебрална парализа

Диплегия на горни крайници
Моноплегия на долен крайник

G83.2

Моноплегия на горен крайник

G83.3

Моноплегия, неуточнена

G83.4

Синдром на cauda equina

G83.9

Паралитичен синдром, неуточнен

G91.0

Комуникираща хидроцефалия

G91.1

Обструктивна хидроцефалия

G91.2

Хидроцефалия с нормално налягане

G91.3

Посттравматична хидроцефалия, неуточнена
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Рубрика по МКБ
Други увреждания на
главния мозък

Код по МКБ 10

Заболяване

G93.0

Церебрална киста

G93.1

Аноксично увреждане на главния мозък, некласирано другаде

G93.4

Енцефалопатия, неуточнена

Други болести на
гръбначния мозък

G95.0

Сирингомиелия и сирингобулбия

Кератит

Н16.0

Язва на роговицата

Н16.3

Интерстициален и дълбок кератит

Н16.4

Неоваскуларизация на роговицата

Н16.8

Други форми на кератит

Цикатрикси и мътнини на H17.0
роговицата
H17.1

Левкома (адхерентна)
Други централни мътнини на роговицата

H17.8

Други цикатрикси (ръбци) и мътнини на роговицата

H17.9

Цикатрикс и мътнина на роговицата, неуточнена

Други болести на рогови- Н18.6
цата

Кератоконус

Иридоциклит

Н20.1

Хроничен иридоциклит

Други видове катаракта

Н26.0

Детска, юношеска и пресенилна катаракта

Хориоретинално възпале- Н30.0
ние

Огнищно хориоретинално възпаление

Отлепване и разкъсване
на ретината

Н33.2

Серозно отлепване на ретината

Н33.5

Други форми на отлепване на ретината

Оклузия на съдовете на
ретината

H34.0

Преходна ретинална артериална оклузия

H34.1

Централна ретинална артериална оклузия

H34.2

Други ретинални артериални оклузии

H34.8

Други ретинални съдови оклузии

H34.9

Ретинална съдова оклузия, неуточнена

Други болести на ретина- Н35.3
та
Н35.4

Дегенерация на макулата и задния полюс

УВРЕЖДАНИЯ НА РЕТИ- Н36.0
НАТА ПРИ БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Диабетна ретинопатия (Е10 – Е14† с общ четвърти знак .3)

Глаукома

Н40.0

Суспектна глаукома

Н40.1

Първична глаукома с отворен ъгъл

Н40.2

Първична глаукома със затворен ъгъл

Н40.5

Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото

Болести на очната ябълка Н44.5

Периферни ретинални дегенерации

Дегенеративни състояния на очната ябълка

Н44.6

Неотстранено (отдавна попаднало) магнитно чуждо тяло в окото

Н44.7

Неотстранено (отдавна попаднало) немагнитно чуждо тяло в окото
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Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

Неврит на зрителния нерв Н46

Неврит на зрителния нерв

Други болести на зриН47.2
телния нерв и зрителните
Н47.5
пътища
Н47.6

Атрофия на зрителния нерв

Слепота и намалено зрение

H54.0

Слепота на двете очи

H54.1

Слепота на едното око, намалено зрение на другото око

H54.2

Намалено зрение на двете очи

H54.4

Слепота на едното око

H54.5

Намалено зрение на едното око

H54.6

Неопределена загуба на зрението на едното око

Негнойно възпаление на
средното ухо

Н65.2

Хронично серозно възпаление на средното ухо

Н65.3

Хронично мукоидно възпаление на средното ухо

Гнойно и неуточнено
възпаление на средното
ухо

Н66.1

Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо

Мастоидит и сродни
състояния

Н70.1

Хроничен мастоидит

Н70.2

Петрозит

Увреждания на другите зрителни пътища
Увреждания на зрителната област в кората

Глухота, свързана с нару- Н90.0
шения в провеждането на
Н90.3
звука (кондуктивна), и
невросензорна загуба на
слуха

Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха

Други болести на ухото,
некласифицирани другаде

Болести на слуховия нерв

Н93.3

Двустранна невросензорна загуба на слуха

Увреждания на ухото и
Н95.1
мастоидния израстък след
медицински процедури,
некласифицирани другаде

Други увреждания след мастоидектомия

Ревматизъм без данни за I00
засягане на сърцето

Ревматизъм без данни за засягане на сърцето

Ревматични болести на
митралната клапа

I05.0

Митрална стеноза

I05.1

Ревматична митрална инсуфициенция

I05.2

Митрална стеноза и инсуфициенция

I06.0

Ревматична аортна стеноза

I06.1

Ревматична аортна инсуфициенция

I06.2

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция

I09.0

Ревматичен миокардит

I09.2

Хроничен ревматичен перикардит

Ревматични болести на
аортната клапа

Други ревматични болести на сърцето
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Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

Есенциална хипертония

I10

Есенциална (първична) хипертония

Хипертонична болест на
сърцето

I11.0

Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност

I11.9

Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност

Хипертоничен бъбрек (хи- I12.0
пертонична бъбречна боI12.9
лест)

Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност

Съчетание на хипертоI13.0
нично сърце с хипертоничен бъбрек
I13.1

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност

I13.2

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна)
сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност

I13.9

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено

I15.0

Бъбречно-съдова хипертония

I15.1

Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения

I15.2

Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения

I15.8

Други видове вторична хипертония

I15.9

Вторична хипертония, неуточнена

I31.0

Хроничен адхезивен перикардит

I31.1

Хроничен констриктивен перикардит

Вторична хипертония

Други болести на перикарда

Неревматични болести на I34.0
митралната клапа
I34.1

Митрална (клапна) инсуфициенция
Митрален (клапен) пролапс
Неревматична митрална (клапна) стеноза

I34.8

Други неревматични болести на митралната клапа

I35.2
Неревматични болести на I36.0
трикуспидалната клапа
I36.1

Кардиомиопатия при болести, класифицирани
другаде

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност

I34.2
Неревматични болести на I35.0
аортната клапа
I35.1

Кардиомиопатия

Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност

Аортна (клапна) стеноза
Аортна (клапна) инсуфициенция
Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция

I36.2

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция

I42.0

Дилативна кардиомиопатия

I42.1

Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия

I42.5

Друга рестриктивна кардиомиопатия

I42.9

Кардиомиопатия, неуточнена

I43.1

Кардиомиопатия при метаболитни нарушения

I43.8

Кардиомиопатия при други болести, класифицирани другаде

Атриовентрикуларен блок I44.2
и ляв бедрен блок

Атриовентрикуларен блок, пълен
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Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

Други проводни нарушения

I45.6

Синдром на преждевременното възбуждане

Предсърдно мъждене и
трептене

I48

Предсърдно мъждене и трептене

Усложнения и неточно
определени болести на
сърцето

I51.4

Миокардит, неуточнен

I51.7

Кардиомегалия

I51.8

Други неточно определени болести на сърцето

Вазомоторен и алергичен J30.1
ринит
J30.2
Обикновен и слузногноен хроничен бронхит

Алергичен ринит, причинен от полени
Други сезонни алергични ринити

J30.3

Други алергични ринити

J41.0

Обикновен хроничен бронхит

Друга хронична
J44.0
обструктивна белодробна
болест
J44.1

Хронична обструктивна белодробна болест с остра респираторна инфекция на долните
дихателни пътища

Астма

J45.0

Астма с преобладаващ алергичен компонент

J45.1

Неалергична астма

Бронхиектатична болест

J47

Бронхиектатична болест

Язва на стомаха

K25.0

ЯЗВА НА СТОМАХА, Остра с кръвоизлив

K25.1

ЯЗВА НА СТОМАХА, Остра с перфорация

K25.2

ЯЗВА НА СТОМАХА, Остра с кръвоизлив и перфорация

K25.3

ЯЗВА НА СТОМАХА, Остра без кръвоизлив или перфорация

K25.4

ЯЗВА НА СТОМАХА, Хронична или неуточнена, с кръвоизлив

K25.5

ЯЗВА НА СТОМАХА, Хронична или неуточнена, с перфорация

K25.6

ЯЗВА НА СТОМАХА, Хронична или неуточнена, с кръвоизлив и перфорация

K25.7

ЯЗВА НА СТОМАХА, Хронична, без кръвоизлив или перфорация

K25.9

ЯЗВА НА СТОМАХА, Неуточнена като остра или хронична, без кръвоизлив или перфорация

K26.0

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Остра с кръвоизлив

K26.1

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Остра с перфорация

K26.2

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Остра с кръвоизлив и перфорация

K26.3

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Остра без кръвоизлив или перфорация

K26.4

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Хронична или неуточнена, с кръвоизлив

K26.5

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Хронична или неуточнена, с перфорация

K26.6

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Хронична или неуточнена, с кръвоизлив и перфорация

K26.7

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Хронична, без кръвоизлив или перфорация

K26.9

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Неуточнена като остра или хронична, без кръвоизлив
или перфорация

Язва на дванадесетопръстника

Хронична обструктивна белодробна болест с обостряне, неуточнена
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Рубрика по МКБ
Болест на Crohn
Улцерозен колит

Код по МКБ 10

Заболяване

К50.0

Болест на Crohn на тънкото черво

К50.1

Болест на Crohn на дебелото черво

К51.0

Улцерозен хроничен ентероколит

K51.1

Улцерозен (хроничен) илеоколит

K51.2

Улцерозен (хроничен) проктит

K51.3

Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит

K51.4

Псевдополипоза на колона

Чернодробна недостаK72.0
тъчност, некласифицирана
K72.1
другаде
K72.9

Остра или подостра чернодробна недостатъчност

Хроничен хепатит, некла- K73.0
сифициран другаде

Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде

Фиброза и цироза на
черния дроб

K74.2

Чернодробна фиброза с чернодробна склероза

K74.3

Първична билиарна цироза

K74.4

Вторична билиарна цироза

ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА]

К80.1

Камъни на жлъчния мехур с друг холецистит

К80.4

Камъни на жлъчните пътища с холецистит

Други болести на задстомашната жлеза

K86.0

Хроничен панкреатит с алкохолна етиология

K86.1

Други хронични панкреатити

Нарушена резорбция в
червата

K90.0

Цьолиакия

K90.2

Синдром на сляпата бримка, некласифицирани другаде

K90.8

Други нарушения на резорбцията в червата

L10.0

Пeмфигус вулгарис

L10.1

Пемфигус вегетанс

L10.2

Пемфигус фолиацеус

L10.3

Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem)

L10.4

Пемфигус еритематозус

L12.2

Хронична булозна болест в детска възраст

Пемфигус

Пемфигоид

Хронична чернодробна недостатъчност
Чернодробна недостатъчност, неуточнена

Херпетиформен дерматит L13.0

Дерматитис херпетиформис (болест на M.Duhring)

Псориазис

L40.0

Псориазис вулгарис

L40.1

Генерализиран пустулозен псориазис

L40.2

Акродерматитис континуа

L40.3

Палмоплантарна пустулоза

L40.4

Гутатен псориазис

L40.5

Артропатичен псориазис (M07.0 – M07.3*, M09.0*)

L51.0

Небулозна Еrythema multiforme

Еrythema multiforme
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Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

L51.1

Булозна Еrythema multiforme

L51.2

Токсична епидермална некролиза (Lyell)

Erythema nodosum

L52

Erythema nodosum

Лупус еритематодес

L93.0

Дискоиден лупус еритематодес

L93.1

Субакутен лупус еритематодес

L93.2

Други форми на кожен лупус еритематодес

Други локализирани
изменения на съединителната тъкан

L94.0

Локализирана склеродермия (morphea)

L94.1

Линеарна склеродермия

Пиогенен артрит

M00.0

Стафилококов артрит и полиартрит

M00.1

Пневмококов артрит и полиартрит

M00.2

Други стрептококови артрити и полиартрити

M00.8

Артрити и полиартрити, предизвикани от други уточнени бактериални агенти

M00.9

Пиогенен артрит, неуточнен

Директно инфектиране на M01.0
става при инфекциозни и
M01.2
паразитни болести, класиM01.3
фицирани другаде

Реактивни артропатии

Постинфекциозни и
реактивни артропатии
при болести, класифицирани другаде
Юношески (ювенилен)
артрит

Менингококов артрит (А39.8†)
Артрит при Лаймска болест (А69.2†)
Артрит при други бактериални болести, класифицирани другаде

M01.4

Артрит при рубеола (В06.8†)

M01.5

Артрит при други вирусни болести, класифицирани другаде

M01.6

Артрит при микози (В35 – В49†)

M01.8

Артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

M02.0

Артропатия след чревна анастомоза

M02.1

Постдизентерийна артропатия

M02.2

Постимунизационна артропатия

M02.3

Синдром на Reiter – Leroy

M02.8

Други реактивни артропатии

M02.9

Реактивна артропатия, неуточнена

M03.0

Постменингококов артрит (А39.8†)

M03.1

Постинфекциозна артропатия при сифилис

M03.2

Други постинфекциозни артропатии при болести, класифицирани другаде

M03.6

Реактивна артропатия при други болести, класифицирани другаде

М08.0

Юношески ревматоиден артрит

М08.1

Юношески анкилозиращ спондилит

М08.2

Юношески артрит със системно начало

М08.3

Юношески полиартрит (серонегативен)

М08.4

Юношески пауциартикуларен артрит

М08.8

Други юношески артрити
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Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

Възлест полиартериит и
наследствени състояния

М30.0

Възлест полиартериит

Други некротизиращи
васкулопатии

М31.3

Грануломатоза на Wegener

М31.4

Синдром на аортната дъга (Takayasu)

М31.5

Гигантоклетъчен артериит с ревматична полимиалгия

М31.6

Други гигантоклетъчни артериити

M32.0

Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes

M32.1

Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи

M32.8

Други форми на дисеминиран lupus erythematodes

М33.0

Ювенилен дерматомиозит

М33.2

Полимиозит

М34.0

Прогресивна системна склероза

М34.1

Синдром CR(Е)ST

М34.2

Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти

Дисеминиран lupus
erythematodes

Дерматополимиозит
Системна склероза

Други системни уврежда- М35.0
ния на съединителната тъМ35.2
кан

Синдром на Sjogren

Анкилозиращ спондилит

M45.0

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Множествено засягане на гръбначния стълб

M45.1

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Окципито-атланто-аксисен отдел

M45.2

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Шийна област

M45.3

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Шийногръден отдел

M45.4

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Гръден отдел

M45.5

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Гръднопоясен отдел

M45.6

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Поясен отдел

M45.7

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Пояснокръстен отдел

M45.8

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Кръстен и кръстноопашен отдел

M45.9

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Неуточнена локализация

М46.0

Ентезопатия на гръбначния стълб

М46.1

Сакроилит, некласиран другаде

М46.8

Други уточнени възпалителни спондилопатии

М47.1

Други спондилози с миелопатия

М47.2

Други спондилози с радикулопатия

М47.8

Други спондилози

Други спондилопатии

М48.3

Травматична спондилопатия

Увреждания на
междупрешленните
дискове в шийния отдел

М50.0

Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с миелопатия (G99.2*)

М50.1

Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с радикулопатия

М50.8

Други увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

Други възпалителни
спондилопатити

Спондилоза

Синдром на Behcet
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Код по МКБ 10

Заболяване

Синовити и теносиновити М65.2

Калцифициращ тендинит

Спонтанна руптура на си- М66.1
новията и сухожилията
М66.2

Руптура на синовията

Остеомиелит

Болест на Paget (деформиращ остеит)

М66.3

Спонтанна руптура на флексорните сухожилия

М86.2

Подостър остеомиелит

М86.3

Мултиплен хроничен остеомиелит

М86.4

Хроничен остемиелит с фистула

М86.5

Други хронични хематогенни остеомиелити

М88.0

Увреждане на черепа при болестта на Paget

М88.8

Увреждане в други кости при болестта на Paget

Юношеска остеохондроза М91.0
на таза и бедрената кост
М91.1

Други юношески остеохондрози

Юношеска остеохондроза на таза
Юношеска остеохондроза на бедрената глава (Leegg – Calve – Pertehes)

М91.2

Coxa plana

М91.3

Псевдококсалгия

М91.8

Други ювенилни остеохондрози на таза и бедрената става

М91.9

Ювенилна остеохондроза на таза и бедрената става, неуточнена

М92.0

Ювенилна остеохондроза на раменната става

М92.1

Ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост

М92.2

Ювенилна остеохондроза на ръката

М92.3

Друга ювенилна остеохондроза на горния крайник

М92.4

Ювенилна остеохондроза на пателата

М92.5

Ювенилна остеохондроза на тибия и фибула

М92.6

Юношеска остеохондроза на костите на стъпалото

М92.7

Юношеска остеохондроза на предния отдел на стъпалото

Хроничен нефритен синд- N03.0
ром
N03.1

Нефрозен синдром

Спонтанна руптура на екстензорните сухожилия

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Незначителни гломерулни нарушения
ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N03.2

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Дифузен мембранозен гломерулонефрит

N03.3

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N03.4

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N03.5

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N03.6

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Болест на плътните отлагания

N03.7

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Дифузен полулунен гломерулонефрит

N03.8

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Други изменения

N03.9

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Неуточнено изменение

N04.0

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Незначителни гломерулни нарушения
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Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

N04.1

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N04.2

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Дифузен мембранозен гломерулонефрит

N04.3

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N04.4

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N04.5

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N04.6

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Болест на плътните отлагания

N04.7

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Дифузен полулунен гломерулонефрит

N04.8

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Други изменения

N04.9

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Неуточнено изменение

N05.0

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Незначителни гломерулни нарушения

N05.1

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N05.2

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен мембранозен гломерулонефрит

N05.3

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N05.4

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N05.5

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N05.6

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Болест на плътните отлагания

N05.7

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен полулунен гломерулонефрит

N05.8

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Други изменения

N05.9

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Неуточнено изменение

Хроничен тубулоинтести- N11.0
циален нефрит
N11.1

Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс

Нефритен синдром, неуточнен

Обструктивна и
рефлуксна нефропатия

Хронична бъбречна недостатъчност

Хроничен обструктивен пиелонефрит

N11.8

Други хронични тубулоинтерстициални нефрити

N11.9

Хроничен тубулоинтерстициален нефрит, неуточнен

N13.0

Хидронефроза с обструкция на уретеропелвикалното съединение

N13.1

Хидронефроза със стриктура на уретера, некласифицирана другаде

N13.2

Хидронефроза с обструкция на бъбрек и уретер, причинена от камъни

N13.3

Други и неуточнени хидронефрози

N13.4

Хидроуретер

N13.5

Прегъване и стриктура на уретера без хидронефроза

N13.6

Пионефроза

N13.7

Уропатия, свързана с везикоуретерален рефлукс

N13.8

Друга обструктивна и рефлуксна уропатия

N13.9

Обструктивна и рефлуксна нефропатия, неуточнена

N18.0

Терминален стадий на бъбречна болест

N18.8

Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност
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Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10
N18.9

Заболяване
Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена

Бъбречнокаменна болест N20.0

Камък в бъбрека

N20.1

Камък в уретера

N20.2

Камък в бъбрека с камък в уретера

N20.9

Камък на пикочните пътища, неуточнен

Хронични болести на ди- Р27.1
хателните органи,
възникващи в перинаталния период

Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период

Вродена хидроцефалия

Q03.0

Аномалии на Силвиевия проток

Q03.1

Атрезия на отворите на Magendine и Luschka

Q03.8

Други форми на вродена хидроцефалия

Q05.0

Цервикална spina bifida с хидроцефалия

Q05.1

Торакална spina bifida с хидроцефалия

Q05.2

Лумбална spina bifida с хидроцефалия

Q05.3

Сакрална spina bifida с хидроцефалия

Спина бифида

Други вродени аномалии Q07.0
на нервната система

Синдром на Arnold – Chiari

Анофталм, микрофталм и
макрофталм

Q11.1

Други форми на анофталм

Q11.2

Микрофталм

Q11.3

Макрофталм

Вродени аномалии на ле- Q12.0
щата
Q12.2
Q12.3

Вродена катаракта
Колобома на лещата
Вродена афакия

Други вродени аномалии Q15.0
на окото

Вродена глаукома

Вродени аномалии на
ухото, които причиняват
увреждане на слуха

Q16.1

Вродена липса, атрезия и стриктура на слуховия канал

Q16.2

Липса на Евстахиева тръба

Q16.3

Вродена аномалия на слуховите костици

Q16.4

Други вродени аномалии на средното ухо

Q16.5

Вродена аномалия на вътрешното ухо

Q20.0

Общ артериален трункус

Q20.1

Удвоен изходен отвор на дясната камера

Q20.3

Дискордантно свързване на камерите с артериите

Q20.4

Удвоен камерен входен отвор

Q21.0

Междукамерен септален дефект

Q21.1

Междупредсърден септален дефект

Q21.2

Предсърднокамерен септален дефект

Вродени аномалии на
сърдечните камери и
съобщителните отвори

Вродени аномалии на
сърдечната преграда
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Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10
Q21.3

Тетралогия на Fallot

Q21.4

Аортопулмонален септален дефект

Вродени аномалии на
Q22.0
пулмоналната и трикуспиQ22.1
далната клапа
Q22.2

Вродени аномалии на
аортната и митралната
клапа

Заболяване

Атрезия на клапата на белодробната артерия
Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия
Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия

Q22.4

Вродена стеноза на трикуспидалната клапа

Q22.5

Аномалия на Ebstein

Q22.6

Синдром на хипопластичното дясно сърце

Q23.0

Вродена стеноза на аортната клапа

Q23.1

Вродена инсуфициенция на аортната клапа

Q23.2

Вродена митрална стеноза

Q23.3

Вродена митрална инсуфициенция

Q23.4

Синдром на хипопластичното ляво сърце

Други вродени аномалии Q24.0
на сърцето
Q24.1

Dextrocardia
Laevocardia

Q24.2

Трипредсърдно сърце

Q24.3

Белодробна инфундибуларна стеноза

Q24.5

Аномалия на коронарните съдове

Q24.8

Други уточнени вродени аномалии на сърцето

Вродени аномалии на го- Q25.0
лемите артерии
Q25.1

Отворен дуктус артериозус
Коарктация на аортата

Q25.3

Стеноза на аортата

Q25.5

Атрезия на белодробната артерия

Q25.6

Стеноза на белодробната артерия

Вродени аномалии на го- Q26.0
лемите вени
Q26.2

Вродена стеноза на вена кава
Тотално аномално вливане на белодробните вени

Q26.3

Частично аномално вливане на белодробните вени

Q26.8

Други вродени аномалии на големите вени

Други вродени аномалии Q27.8
на периферната съдова
система

Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова система

Вродени аномалии на бе- Q33.0
лия дроб
Q33.3

Вродена белодробна кистоза

Вродени аномалии на
хранопровода

Агенезия на белия дроб

Q33.6

Хипоплазия и дисплазия на белия дроб

Q39.0

Атрезия на хранопровода без трахеоезофагеална фистула

Q39.1

Атрезия на хранопровода с трахеоезофагеална фистула

Q39.2

Вродена трахеоезофагеална фистула без атрезия
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Код по МКБ 10
Q39.3

Други вродени аномалии Q43.0
на черва
Q43.1

Заболяване
Вродена стеноза и стриктура на хранопровода
Дивертикул на Meckel
Болест на Hirschprung

Q43.2

Други вродени функционални нарушения на колона

Q61.1

Бъбречна поликистоза, инфантилен тип

Q61.4

Бъбречна дисплазия

Вродени нарушения в
проходимостта на
бъбречното легенче и
вродени аномалии на
уретера

Q62.0

Вродена хидронефроза

Q62.1

Атрезия и стеноза на уретера

Q62.2

Вроден мегауретер

Q62.4

Агенезия на уретера

Вродени деформации на
бедрото

Q65.0

Вродена луксация на бедрото, едностранна

Q65.1

Вродена луксация на бедрото, двустранна

Кистозна болест на
бъбрека

Остеохондродисплазия с Q77.0
дефекти в растежа на тръQ77.2
бестите кости и
Q77.4
гръбначния стълб

Други остеохондродисплазии

Вродена ихтиоза
Epidermolysis bullosa

Ахондрогенеза
Синдром на късото ребро
Ахондроплазия

Q77.6

Хондроектодермална дисплазия

Q77.7

Спондилоепифизарна дисплазия

Q78.0

Остеогенезис имперфекта

Q78.1

Полиостеозна фиброзна дисплазия

Q78.2

Остеопетроза

Q78.9

Остеохондродисплазия, неуточнена

Q80.1

Х-свързана ихтиоза

Q80.2

Ламеларна ихтиоза

Q81.0

Епидермолизис булоза симплекс

Q81.1

Epidermolysis bullosa letalis

Q81.2

Епидермолизис булоза дистрофика

Други уточнени синдроми Q87.1
на вродени аномалии, засягащи няколко системи

Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст – синдром на PraderWilli

Синдром на Еdwards

Q91.0

Тризомия 18, мейотично неразделяне

Q91.2

Тризомия 18, транслокационна форма

Q96.0

Кариотип 45,Х

Q96.1

Кариотип 46,Х iso (Xq)

Q96.2

Кариотип 46,Х със структурно абнормална полова хромозома, различна от iso (Xq)

Q96.3

Мозаицизъм, 45,Х/46, ХХ или ХУ

Q96.4

Мозаицизъм, 45,Х/друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома

Синдром на Turner
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Заболяване

Q96.8

Други варианти на синдрома на Turner

Q96.9

Синдром на Turner, неуточнен

Последици от травми на
главата

Т90.3

Последица от травми на черепно-мозъчните нерви

T90.5

Последици от вътречерепна травма

Последици от травми на
шията и тялото

Т91.3

Последици от травми на гръбначния мозък

Последици от травми на
горен крайник

Т92.4

Последици от травма на нервите на горен крайник

Последици от травми на
долен крайник

Т93.4

Последици от травми на нервите на долен крайник

Последици от термични и Т95.0
химични изгаряния и
измръзване

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на главата и шията

Последици от термично и Т95.1
химично изгаряне и
измръзване

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на тялото

Безсимптомен инфекцио- Z 21
зен статус, предизвикан от
вируса на човешкия имунодефицит [HIV]

Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса на човешкия имунодефицит
[HIV]

Ревматични болести на
митралната клапа
Наличие на сърдечни и
съдови имплантанти и
трансплантанти

І05.0 Z95.2

Митрална стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І05.1 Z95.2

Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І05.2 Z95.2

Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І05.0 Z95.3

Митрална стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І05.1 Z95.3

Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І05.2 Z95.3

Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І05.0 Z95.4

Митрална стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І05.1 Z95.4

Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І05.2 Z95.4

Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І05.0 Z95.9

Митрална стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І06.0 Z95.2

Ревматична аортна стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І06.1 Z95.2

Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І06.2 Z95.2

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І06.0 Z95.3

Ревматична аортна стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І06.1 Z95.3

Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І06.2 Z95.3

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І06.0 Z95.4

Ревматична аортна стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І06.1 Z95.4

Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

Ревматични болести на
аортната клапа
Наличие на сърдечни и
съдови имплантанти и
трансплантанти
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Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10
І06.2 Z95.4

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа

І06.0 Z95.9

Ревматична аортна стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І06.1 Z95.9

Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І06.2 Z95.9

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вторична хипертония На- I15.0 Z95.9
личие на сърдечни и съI15.1 Z95.9
дови имплантанти и
трансплантанти
I15.2 Z95.9

Неревматични болести на
митралната клапа
Наличие на сърдечни и
съдови имплантанти и
трансплантанти

Заболяване

Бъбречно-съдова хипертония. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени
Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

I15.8 Z95.9

Други видове вторична хипертония. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І15.9 Z95.9

Вторична хипертония, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І34.0 Z95.2

Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І34.1 Z95.2

Митрален (клапен) пролапс. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І34.2 Z95.2

Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І34.8 Z95.2

Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І34.0 Z95.3

Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.1 Z95.3

Митрален (клапен) пролапс. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.2 Z95.3

Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.8 Z95.3

Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.0 Z95.4

Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І34.1 Z95.4

Митрален (клапен) пролапс. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І34.2 Z95.4

Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І34.8 Z95.4

Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на друг заместител на
сърдечна клапа

І34.0 Z95.9

Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І34.1 Z95.9

Митрален (клапен) пролапс. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І34.2 Z95.9

Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат,
неуточнени

І34.8 Z95.9

Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

Неревматични болести на І35.0 Z95.2
аортната клапа
І35.0 Z95.3
Наличие на сърдечни и
І35.0 Z95.4

Аортна (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа
Аортна (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Аортна (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
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Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ
съдови имплантанти и
трансплантанти

Код по МКБ 10

Заболяване

І35.0 Z95.9

Аортна (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І35.1 Z95.2

Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І35.1 Z95.3

Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І35.1 Z95.4

Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І35.1 Z95.9

Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І35.2 Z95.2

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І35.2 Z95.3

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І35.2 Z95.4

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І35.2 Z95.9

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Неревматични болести на І36.0 Z95.2
трикуспидалната клапа
І36.0 Z95.3
Наличие на сърдечни и
І36.0 Z95.4
съдови имплантанти и
трансплантанти

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа

І36.0 Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І36.1 Z95.2

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна
клапа

І36.1 Z95.3

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна
клапа

І36.1 Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на
сърдечна клапа

І36.1 Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

І36.2 Z95.2

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на
сърдечна клапа

І36.2 Z95.3

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна
сърдечна клапа

І36.2 Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І36.2 Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Атриовентрикуларен блок І44.2 Z95.9
и ляв бедрен блок
Наличие на сърдечни и
съдови имплантанти и
трансплантанти

Атриовентрикуларен блок, пълен. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вродени аномалии на

Общ артериален трункус. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q20.0 Z95.9
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Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

сърдечните камери и
съобщителните отвори
Наличие на сърдечни и
съдови имплантанти и
трансплантанти

Q20.3 Z95.9

Дискордантно свързване на камерите с артериите. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

Вродени аномалии на
сърдечната преграда
Наличие на сърдечни и
съдови имплантанти и
трансплантанти

Q21.0 Z95.9

Междукамерен септален дефект. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q21.1 Z95.9

Междупредсърден септален дефект. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q21.2 Z95.9

Предсърднокамерен септален дефект. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат,
неуточнени

Q21.3 Z95.9

Тетралогия на Fallot. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q21.4 Z95.9

Аортопулмонален септален дефект. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вродени аномалии на
Q22.0 Z95.9
пулмоналната и трикуспидалната клапа
Q22.1 Z95.9
Наличие на сърдечни и
съдови имплантанти и
Q22.2 Z95.2
трансплантанти

Атрезия на клапата на белодробната артерия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вродени аномалии на
аортната и митралната
клапа
Наличие на сърдечни и
съдови имплантанти и
трансплантанти

Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени
Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия. Наличие на протеза на
сърдечна клапа

Q22.4 Z95.9

Вродена стеноза на трикуспидалната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q22.5 Z95.3

Аномалия на Ebstein. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

Q23.0 Z95.2

Вродена стеноза на аортната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа

Q23.1 Z95.2

Вродена инсуфициенция на аортната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа

Q23.2 Z95.2

Вродена митрална стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа

Q23.3 Z95.2

Вродена митрална инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

Q23.4 Z95.9

Синдром на хипопластичното ляво сърце. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат,
неуточнени

Вродени аномалии на го- Q25.0 Z95.9
лемите артерии
Q25.1 Z95.9
Наличие на сърдечни и
Q25.3 Z95.9
съдови имплантанти и
трансплантанти

Отворен дуктус артериозус. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Коарктация на аортата. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Стеноза на аортата. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
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Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща
дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

1

2

3

Други салмонелозни инфекции

А02.0

Салмонелозен ентерит

Амебиаза

А06.1

Хронична чревна амебиаза

А06.2

Амебен недизентериен колит

А07.1

Жиардиаза [ламблиаза]

А07.8

Други уточнени протозойни чревни болести

А50.0

Ранен вроден сифилис със симптоми

А50.1

Ранен вроден латентен сифилис

А50.2

Ранен вроден сифилис, неуточнен

А50.3

Късно вродено сифилитично увреждане на очите

А50.4

Късно вроден невросифилис [ювенилен невросифилис]

А51.0

Първичен сифилис на половите органи

А51.1

Първичен сифилис на ануса

А51.2

Първичен сифилис с други локализации

А51.3

Вторичен сифилис на кожата и лигавиците

А51.4

Други форми на вторичен сифилис

А51.5

Ранен латентен сифилис, неуточнен

А51.9

Ранен латентен сифилис

А52.0 І98.0
А52.0 І79.0
А52.0 І39.1
А52.0 І79.1
А52.0 І68.1
А52.0 І39.8
А52.0 І41.0
А52.0 І32.0
А52.0 І39.3

Сифилис на сърдечно-съдовата система:
Сифилис на сърдечно-съдовата система БДУ.
Сифилистична аневризма на аортата.
Сифилистичен аортен дефект.
Сифилистичен аортит.
Сифилистичен церебрален артериит.
Сифилистичен ендокардит БДУ.
Сифилистичен миокардит.
Сифилистичен перикардит.
Сифилистична дихателна недостатъчност.

А52.1 М14.6
А52.1 Н94.0
А52.1 G05.0
А52.1 G01
А52.1 Н48.0
А52.1 G63.0
А52.1 Н48.1
А52.1 G22

Невросифилис със симптоми:
Артропатия на Charcot.
Късен сифилистичен неврит на слуховия нерв.
Късен сифилистичен енцефалит.
Късен сифилистичен менингит.
Късна сифилистична атрофия на зрителния нерв.
Късна сифилистична полиневропатия.
Късен сифилистичен ретробулбарен неврит.
Сифилистичен паркинсонизъм.

A52.2

Асимптоматичен невросифилис

A52.3

Невросифилис, неуточнен

Други протозойни чревни болести
Вроден сифилис

Ранен сифилис

Късен сифилис
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Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща
дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

А52.7 N08.8
А52.7 M73.3
А52.7 H32.0
А52.7 H19.0
А52.7 N74.2
А52.7 L99.8
А52.7 H58.8
А52.7 K67.2
А52.7 М90.2
А52.7 K77.0
А52.7 J99.8
А52.7 М63.0
А52.7 М68.0

Други симптоми на късен сифилис:
Гломерулонефрит при сифилис.
Късен сифилистичен бурсит.
Късен сифилистичен хориоретинит.
Късен сифилистичен еписклерит.
Късно сифилистично възпаление на женските полови органи.
Късна сифилистична левкодерма.
Късна сифилистична офталмопатия НКД.
Късен сифилистичен перитонит.
Сифилис на кости.
Сифилис на черен дроб.
Сифилис на бял дроб.
Сифилис на мускули.
Синовиален сифилис.

A52.8

Късен латентен сифилис

A52.9

Късен сифилис, неуточнен

Други и неуточнени форми на сифи- A53.0
лис
A53.9

Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен

Хроничен вирусен хепатит

В18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

В18.8

Друг хроничен вирусен хепатит

Болест, предизвикана от вируса на
човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

В24

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

Малария, предизвикана от
Plasmodium vivax

B51.0

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax, с руптура на слезката

B51.8

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax, с други усложнения

B51.9

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax, без усложнения

B52.0

Малария, предизвикана от Plasmodium malariaе, с нефропатия

B52.8

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae, с други усложнения

B52.9

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae, без усложнения

Други видове паразитологично
потвърдена малария

В53.0

Малария, предизвикана от Plasmodium ovale

Лайшманиоза

В55.0

Висцерална лайшманиоза (кала-азар)

Ехинококоза

B67.0

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Еchinococcus granulosus

B67.1

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.3

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от
Echinococcus granulosus

B67.4

Инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus, неуточнена

Трихинелоза

В75

Трихинелоза

Аскаридоза

B77.0

Аскаридоза с чревни усложнения

Малария, предизвикана от
Plasmodium malariae

Сифилис, неуточнен
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Код по
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Заболяване

B77.8

Аскаридоза с други усложнения

Ентеробиоза

В80

Ентеробиоза

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА УСТНАТА

C00.0

Външна повърхност на горна устна

С00.1

Външна повърхност на долна устна

С00.3

Горна устна, вътрешна повърхност

С00.4

Долна устна, вътрешна повърхност

С00.5

Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

С00.6

Комисура на устните

С00.9

Устна, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на
основата на езика

С01

Злокачествено новообразувание на основата на езика

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ЧАСТИ НА ЕЗИКА

С02.0

Горна повърхност на езика

С02.1

Странични ръбове на езика

С02.2

Долна повърхност на езика

С02.3

Предните две трети на езика, неуточнена част

С02.4

Езикова сливица

С02.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
езика

С02.9

Език, неуточнена част

С03.0

Горен венец

С03.1

Долен венец

С03.9

Венец, неуточнен

С04.0

Предна част на пода на устната кухина

С04.1

Странична част на пода на устната кухина

С04.9

Под на устната кухина, неуточнена част

С05.0

Твърдо небце

С05.1

Меко небце

С05.2

Увула

С05.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
небцето

С05.9

Небце, неуточнено

С06.0

Лигавица на бузите

С06.1

Преддверие на устната кухина

С06.2

Ретромоларна област

Злокачествено новообразувание на
венците

Злокачествено новообразувание на
пода на устната кухина

Злокачествено новообразувание на
небцето

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени части на устната
кухина

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.78/454

Приложение № 9 към чл. 20, ал. 2

Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща
дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ
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Заболяване

С06.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
други и неуточнени части на устната кухина

С06.9

Устна кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на С07
околоушната слюнчена жлеза (паротис)

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГА И НЕУТОЧНЕНА ЧАСТ
НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ

С08.0

Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

С08.1

Подезична жлеза (сублингвална)

С08.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези

С08.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

С09.0

Тонзиларна ямка

С09.1

Тонзиларна дъга

С09.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
тонзилата

С09.9

Тонзила, неуточнена

С10.0

Валекула

С10.1

Предна повърхност на епиглотиса

С10.2

Странична стена на орофаринкса

С10.3

Задна стена на орофаринкса

С10.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
орофаринкса

С10.9

Орофаринкс, неуточнен

С11.0

Горна стена на назофаринкса

С11.1

Задна стена на назофаринкса

С11.2

Странична стена на назофаринкса

С11.3

Предна стена на назофаринкса

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание на
пириформения синус

С12

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХИПОФАРИНКСА

С13.0

Посткрикоидна област

С13.1

Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса

С13.2

Задна стена на хипофаринкса

С13.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
хипофаринкса

С13.9

Хипофаринкс, неуточнен

С14.0

Фаринкс, неуточнен

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЛИВИЦАТА (ТОНЗИЛА)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОРОФАРИНКСА (МЕЗОФАРИНКС)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА НОСОГЛЪТКАТА (НАЗОФАРИНКС)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА-
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Заболяване

НИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА УСТНИТЕ,
УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКСА

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
хранопровода

С15.0

Шийната част на хранопровода

С15.1

Гръдната част на хранопровода

С15.2

Коремната част на хранопровода

С15.3

Горната третина на хранопровода

С15.4

Средната третина на хранопровода

С15.5

Долната третина на хранопровода

С15.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
хранопровода

С15.9

Хранопровод, неуточнена част

С16.0

Кардия

С16.1

Дъно на стомаха

С16.2

Тяло на стомаха

С16.3

Антрум на пилора

С16.4

Пилор

С16.5

Малка кривина на стомаха, неуточнена част

С16.6

Голяма кривина на стомаха, неуточнена част

С16.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
стомаха

С16.9

Стомах, неуточнена локализация

С17.0

Дванадесетопръстник

С17.1

Йеюнум

С17.2

Илеум

С17.3

Дивертикул на Meckel

С17.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
тънките черва

С17.9

Тънки черва, неуточнена част

С18.0

Цекум

С18.1

Апендикс

С18.2

Колон асценденс

С18.3

Флексура хепатика

С18.4

Колон трансверзум

С18.5

Флексура лиеналис

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЪНКИТЕ ЧЕРВА

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН)
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Заболяване

С18.6

Колон десценденс

С18.7

Колон сигмоидеум

С18.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
дебелото черво

С18.9

Дебело черво, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на
ректосигмоидната област

С19

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

Злокачествено новообразувание на
правото черво (ректум)

С20

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ

С21.0

Анус, неуточнена част

С21.1

Анален канал

С21.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
ректума, ануса и аналния канал

С22.0

Карцином на черния дроб, първичен

С22.1

Карцином на интрахепатални жлъчни пътища

С22.2

Хепатобластом

С22.3

Ангиосарком на черния дроб

С22.4

Други саркоми на черния дроб

С22.7

Други уточнени карциноми на черния дроб

С22.9

Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено

Злокачествено новообразувание на
жлъчния мехур

С23

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ЧАСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА

С24.0

Екстрахепатални жлъчни канали

С24.1

Ампула на Vater

С24.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
жлъчните пътища

Злокачествено новообразувание на
панкреаса

С25.0

Глава на панкреаса

С25.1

Тяло на панкреаса

С25.2

Опашка на панкреаса

С25.3

Панкреатичен канал

С25.4

Ендокринна част на панкреаса

С25.7

Други части на панкреаса

С25.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
панкреаса

С25.9

Злокачествено новообразувание на панкреас, неуточнено

С26.0

Чревен тракт, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на
черния дроб и интрахепаталните
жлъчни пътища

Злокачествено новообразувание на
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храносмилателните органи с друга и С26.1
неточно определена локализация
С26.8

Заболяване
Далак
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
храносмилателната система

С26.9

Неточно обозначени локализации на храносмилателната система

Злокачествено новообразувание на
носната кухина и средното ухо

С30.0

Носна кухина

С30.1

Средно ухо

Злокачествено новообразувание на
синусите

С31.0

Максиларен синус

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

С31.9

Злокачествено новообразувание на синуси, неуточнено

С32.0

Глотис

С32.1

Супраглотис

С32.2

Субглотис

С32.3

Ларингеален хрущял

С32.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
ларинкса

С32.9

Злокачествено новообразувание на ларинкс, неуточнено

Злокачествено новообразувание на
трахеята

С33

Злокачествено новообразувание на трахеята

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ

С34.0

Главни бронхи

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

С34.9

Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на
тимуса

С37

Злокачествено новообразувание на тимуса

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪРЦЕТО, МЕДИАСТИНУМА
И ПЛЕВРАТА

С38.0

Сърце

С38.1

Преден медиастинум

С38.2

Заден медиастинум

С38.3

Медиастинум, неуточнена част

С38.4

Плевра

Злокачествено новообразувание на
ларинкса
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ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ГРЪДНИЯ КОШ

Код по
МКБ 10
С38.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
сърцето, медиастинума и плеврата

С39.0

Горни дихателни пътища, неуточнена част

С39.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
дихателната система и гръдния кош

С39.9

Неточно определени локализации на дихателната система

Злокачествено новообразувание на С40.0
костите и ставните хрущяли на крайС40.1
ниците
С40.2

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Злокачествен меланом на кожата

Заболяване

Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник
Къси кости на горния крайник
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

С40.9

Кости и ставни хрущяли на крайниците с неуточнена локализация

С41.0

Кости на черепа и лицето

С41.1

Долна челюст (мандибула)

С41.2

Гръбначен стълб

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

С41.9

Злокачествено новообразувание на кости и ставни хрущяли, неуточнено

С43.0

Злокачествен меланом на устната

С43.1

Злокачествен меланом на клепача, включително и 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

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

Други злокачествени новообразува- С44.0
ния на кожата
С44.1
С44.2

Кожа на устните
Кожа на клепачи, включително ъглите на клепачните цепки
Кожа на ухото и външния слухов канал
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ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА

Код по
МКБ 10
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

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

С44.9

Злокачествено новообразувание на кожата с неуточнена локализация

С48.0

Ретроперитонеум

С48.1

Уточнена част на перитонеума

С48.2

Перитонеум, неуточнена част

С48.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
ретроперитонеума и перитонеума

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С49.0
НИЕ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИС49.1
ТЕ МЕКИ ТЪКАНИ

Злокачествено новообразувание на
млечната жлеза

Злокачествено новообразувание на

Заболяване

Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията
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

С49.4

Съединителна и меки тъкани на корема

С49.5

Съединителна и меки тъкани на таза

С49.6

Съединителна и меки тъкани на тялото с неуточнена локализация

С49.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
съединителната и меките тъкани

С49.9

Съединителна и меки тъкани с неуточнена локализация

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

С50.6

Аксиларно удължение на млечната жлеза

С50.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
млечната жлеза

С50.9

Млечна жлеза, неуточнена част

С51.0

Голяма срамна устна (лабия)
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вулвата

Код по
МКБ 10

Заболяване

С51.1

Малка срамна устна

С51.2

Клитор

С51.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
вулвата

С51.9

Вулва, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на
влагалището (вагината)

С52

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)

Злокачествено новообразувание на
шийката на матката

С53.0

Ендоцервикс

С53.1

Екзоцервикс

С53.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
шийката на матката

С53.9

Шийка на матката, неуточнена част

С54.0

Истмус на матката

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

С54.9

Тяло на матката, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на
матката с неуточнена локализация

С55

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на
яйчника

С56

Злокачествено новообразувание на яйчника

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ
ОРГАНИ

С57.0

Фалопиева тръба

С57.1

Широка връзка

С57.2

Кръгла връзка

С57.3

Параметриум

С57.4

Придатъци на матката, неуточнени

С57.7

Други уточнени части на женските полови органи

С57.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
женските полови органи

С57.9

Женски полови органи с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на
плацентата

С58

Злокачествено новообразувание на плацентата

Злокачествено новообразувание на
пениса

С60.0

Препуциум

С60.1

Гланс пенис

С60.2

Тяло на пениса

Злокачествено новообразувание на
тялото на матката
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Злокачествено новообразувание на
тестиса

Код по
МКБ 10

Заболяване

С60.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
пениса

С60.9

Пенис с неуточнена локализация

С62.0

Недесцендирал тестис

С62.1

Десцендирал тестис

С62.9

Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С63.0
НИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
С63.1
ЧАСТИ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАС63.2
НИ

Епидидим
Семенна връв
Скротум

С63.7

Други уточнени части на мъжките полови органи

С63.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
мъжките полови органи

С63.9

Мъжки полови органи с неуточнена локализация

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ
НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ

С64

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на
бъбречното легенче

С65

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на
уретера

С66

Злокачествено новообразувание на уретера

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

С67.6

Отвор на уретера (орифициума)

С67.7

Урахус

С67.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
пикочния мехур

С68.0

Уретра

С68.1

Парауретрални жлези

С68.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
пикочните органи

С68.9

Злокачествено новообразувание на пикочни органи, неуточнено

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени части на пикочните органи

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С69.0
НИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАС69.1

Конюнктива
Роговица
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ТЪЦИ

Код по
МКБ 10

Заболяване

С69.2

Ретина

С69.3

Хороидея

С69.4

Цилиарно тяло

С69.5

Слъзна жлеза и канали

С69.6

Орбита

С69.8

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

С69.9

Око, неуточнена част

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С70.0
НИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕС70.1
НИНГИ)
С70.9

Церебрални менинги

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК

С71.0

Главен мозък, с изключение на дяловете (лобовете) и стомахчетата (вентрикулите)

С71.1

Фронтален лоб

С71.2

Темпорален лоб

С71.3

Париетален лоб

С71.4

Окципитален лоб

С71.5

Мозъчно стомахче

С71.6

Малък мозък

С71.7

Мозъчен ствол

С71.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
главния мозък

С71.9

Главен мозък с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на С72.0
гръбначния мозък, черепномозъчниС72.1
те нерви и други части на ентралната
С72.2
нервна истема

Спинални мениниги
Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено

Гръбначен мозък
Конска опашка (кауда еквина)
Обонятелен нерв (олфакторен)

С72.3

Зрителен нерв

С72.4

Слухов нерв

С72.5

Други и неуточнени черепномозъчни нерви

С72.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
главния мозък и другите части на централната нервна система

С72.9

Централна нервна система, уточнена част

Злокачествено новообразувание на
щитовидната жлеза

С73

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

Злокачествено новообразувание на
надбъбречната жлеза

С74.0

Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза

С74.1

Медула на надбъбречната жлеза
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Злокачествено новообразувание на
други ендокринни жлези и сродни
структури

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

ВТОРИЧНО И НЕУТОЧНЕНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ

Код по
МКБ 10

Заболяване

С74.9

Надбъбречна жлеза, неуточнена част

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

С75.9

Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза, неуточнено

С76.0

Глава, лице и шия

С76.1

Гръден кош

С76.2

Корем

С76.3

Таз

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

С77.0

Лимфни възли на главата, лицето и шията

С77.1

Интраторакални лимфни възли

С77.2

Интра-абдоминални лимфни възли

С77.3

Лимфни възли на подмишницата и горния крайник

С77.4

Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник

С77.5

Лимфни възли на таза

С77.8

Лимфни възли с множествена локализация

С77.9

Лимфни възли с неуточнена локализация

Вторично злокачествено новообра- С78.0
зувание на дихателната и храносмиС78.1
лателната система
С78.2

Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб
Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума
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

С78.7

Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб
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Код по
МКБ 10

Заболяване

С78.8

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи

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

Злокачествено новообразувание с
неуточнена локализация

C 80

Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

Болест на Hodgkin

С81.0

Лимфоцитно преобладаване

С81.1

Нодуларна склероза

С81.2

Смесен целуларитет

С81.3

Лифмоцитно изчерпване

С81.7

Друга болест на Hodgkin

С81.9

Болест на Hodgkin, неуточнена

C82.0

Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен

C82.1

Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен

C82.2

Едроклетъчен, фоликуларен

C82.7

Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом

С82.9

Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен

C83.0

Дребноклетъчен (дифузен)

C83.1

Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)

C83.2

Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)

С83.3

Едроклетъчен (дифузен)

C83.4

Имунобластен (дифузен)

C83.5

Лимфобластен (дифузен)

C83.6

Недиференциран (дифузен)

С83.7

Тумор на Burkitt

С83.8

Други видове дифузен нехочкинов лимфом

Вторично злокачествено новообразувание с други локализации

Фоликуларен (нодуларен) нехочкинов лимфом

Дифузен нехочкинов лимфом
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Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща
дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

C83.9

Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен

С84.0

Mycosis fungoides

С84.1

Болест на Sezary

C84.2

Т-зонов лимфом

C84.3

Лимфоепителоиден лимфом

C84.4

Периферен Т-клетъчен лимфом

C84.5

Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

С85.0

Лимфосарком

C85.1

В-клетъчен лимфом, неуточнен

С85.7

Други уточнени типове на нехочкинов лимфом

С85.9

Нехочкинов лимфом, неуточнен

C88.0

Макроглобулинемия на Waldenstrom

C88.1

Болест на алфа-тежките вериги

C88.2

Болест на гама-тежките вериги

C88.3

Имунопролиферативна болест на тънките черва

C88.7

Други злокачествени имунопролиферативни болести

С88.9

Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ

С90.0

Множествен миелом

С90.1

Плазмоклетъчна левкемия

C90.2

Плазмоцитом, екстрамедуларен

Лимфоидна левкемия

C91.0

Остра лимфобластна левкемия

С91.1

Хронична лимфоцитна левкемия

C91.2

Подостра лимфоцитна левкемия

C91.3

Пролимфоцитна левкемия

С91.4

Косматоклетъчна левкемия

C91.5

Т-клетъчна левкемия при възрастни

C91.7

Друга лимфоидна левкемия

С91.9

Лимфоидна левкемия, неуточнена

C92.0

Остра миелоидна левкемия

С92.1

Хронична миелоидна левкемия

C92.2

Подостра миелоидна левкемия

С92.3

Миелоиден сарком

C92.4

Остра промиелоцитна левкемия

C92.5

Остра миеломоноцитна левкемия

Периферни и кожни Т-клетъчни
лимфоми

ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ТИПОВЕ НА
НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ

Злокачествени имунопролиферативни болести

Миелоидна левкемия
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дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ

Моноцитна левкемия

Други левкемии с уточнен клетъчен
вид

Левкемия с неуточнен клетъчен тип

Други и неуточнени злокачествени
новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

Код по
МКБ 10

Заболяване

C92.7

Друга миелоидна левкемия

С92.9

Миелоидна левкемия, неуточнена

C93.0

Остра моноцитна левкемия

С93.1

Хронична моноцитна левкемия

C93.2

Подостра моноцитна левкемия

C93.7

Друга моноцитна левкемия

С93.9

Моноцитна левкемия, неуточнена

C94.0

Остра еритремия и еритролевкемия

С94.1

Хронична еритремия

С94.2

Остра мегакариобластна левкемия

C94.3

Мастоклетъчна левкемия

C94.4

Остра панмиелоза

C94.5

Остра миелофиброза

C94.7

Друга уточнена левкемия

C95.0

Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.1

Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.2

Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.7

Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.9

Левкемия, неуточнена

С96.0

Болест на Letterer – Sive

С96.1

Злокачествена хистиоцитоза

С96.2

Злокачествен мастоклетъчен тумор

C96.3

Истински хистиоцитен лимфом

C96.7

Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и
сродните им тъкани

С96.9

Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВА- C97
НИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ
(ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Злокачествени новообразувания със самостоятелни (първични) множествени локализации

КАРЦИНОМ IN SITU НА УСТНАТА КУ- D00.0
ХИНА, ХРАНОПРОВОДА И СТОМАХА
D00.1

Устни, устна кухина и фаринкс

КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И
НЕУТОЧНЕНИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ

Хранопровод

D00.2

Стомах

D01.0

Колон

D01.1

Ректосигмоидална област
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дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ
ОРГАНИ

КАРЦИНОМ IN SITU НА СРЕДНОТО
УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

МЕЛАНОМ IN SITU

КАРЦИНОМ IN SITU НА КОЖАТА

КАРЦИНОМ IN SITU НА МЛЕЧНАТА
ЖЛЕЗА

Код по
МКБ 10

Заболяване

D01.2

Ректум

D01.3

Анус и анален канал

D01.4

Други и неуточнени части на червата

D01.5

Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища

D01.7

Други уточнени храносмилателни органи

D01.9

Храносмилателен орган, неуточнен

D02.0

Ларинкс

D02.1

Трахея

D02.2

Бронх и бял дроб

D02.3

Други части на дихателната система

D02.4

Дихателна система, неуточнена част

D03.0

Меланом in situ на устни

D03.1

Меланом in situ на клепач, включително ръбовете му

D03.2

Меланом in situ на ухо и външен слухов канал

D03.3

Меланом in situ на други и неуточнени части на лицето

D03.4

Меланом in situ на окосмената част на главата и шията

D03.5

Меланом in situ на тялото

D03.6

Меланом in situ на горен крайник, включително раменния пояс

D03.7

Меланом in situ на долен крайник, включително тазобедрената област

D03.8

Меланом in situ с други локализации

D03.9

Меланом in situ, неуточнен

D04.0

Кожа на устни

D04.1

Кожа на клепач, включително ръбовете му

D04.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

D04.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

D04.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

D04.5

Кожа на тялото

D04.6

Кожа на горен крайник, включително раменния пояс

D04.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

D04.8

Кожа с други локализации

D04.9

Кожа с неуточнена локализация

D05.0

Лобуларен карцином in situ

D05.1

Интрадуктален карцином in situ

D05.7

Друг карцином in situ на млечната жлеза
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дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10
D05.9

КАРЦИНОМ IN SITU НА ШИЙКАТА НА D06.0
МАТКАТА
D06.1

КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И
НЕУТОЧНЕНИ ПОЛОВИ ОРГАНИ

Заболяване
Карцином in situ на млечната жлеза, неуточнен
Ендоцервикс
Екзоцервикс

D06.7

Други части на шийката на матката

D06.9

Шийка на матката, неуточнена част

D07.0

Ендометриум

D07.1

Вулва

D07.2

Влагалище

D07.3

Други и неуточнени женски полови органи

D07.4

Пенис

D07.5

Простата

D07.6

Други и неуточнени мъжки полови органи

КАРЦИНОМ IN SITU С ДРУГИ И НЕУ- D09.0
ТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
D09.1

Пикочен мехур
Други и неуточнени пикочни органи

D09.2

Око

D09.3

Щитовидна и други ендокринни жлези

D09.7

Карцином in situ с други уточнени локализации

D09.9

Карцином in situ с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D10.0
ВАНИЕ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИD10.1
НА И ФАРИНКСА
D10.2

Устни
Език
Под на устната кухина

D10.3

Други и неуточнени части на устната кухина

D10.4

Сливица (тонзила)

D10.5

Други части на орофаринкса

D10.6

Назофаринкс

D10.7

Хипофаринкс

D10.9

Фаринкс, неуточнен

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ
ЖЛЕЗИ

D11.0

Паротидна жлеза

D11.7

Други големи слюнчени жлези

D11.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ

D12.0

Цекум

D12.1

Апендикс

D12.2

Възходяща част (асценденс) на колона

D12.3

Напречна част (трансверзум) на колона
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10
D12.4

Низходяща част (десценденс) на колона

D12.5

Сигмоидална част на колона

D12.6

Колон, неуточнена част

D12.7

Ректосигмоидална област

D12.8

Ректум

D12.9

Анус и анален канал

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D13.0
ВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕD13.1
ДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАD13.2
ТЕЛНАТА СИСТЕМА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ОРГАНИ В ГРЪДНИЯ КОШ

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ
ХРУЩЯЛИ

Заболяване

Хранопровод
Стомах
Дванадесетопръстник (дуоденум)

D13.3

Други и неуточнени части на тънките черва

D13.4

Черен дроб

D13.5

Екстрахепатални жлъчни пътища

D13.6

Панкреас

D13.7

Ендокринна част на панкреаса

D13.9

Неточно определени локализации на храносмилателната система

D14.0

Средно ухо, носна кухина и синуси

D14.1

Ларинкс

D14.2

Трахея

D14.3

Бронхи и бял дроб

D14.4

Дихателна система с неуточнена локализация

D15.0

Тимус

D15.1

Сърце

D15.2

Медиастинум

D15.7

Други уточнени органи в гръдния кош

D15.9

Орган в гръдния кош, неуточнен

D16.0

Скапула и дълги кости на горен крайник

D16.1

Къси кости на горен крайник

D16.2

Дълги кости на долен крайник

D16.3

Къси кости на долен крайник

D16.4

Кости на черепа и лицето

D16.5

Кост на долна челюст

D16.6

Гръбначен стълб

D16.7

Ребра, гръдна кост и ключица

D16.8

Кости на таза, сакрума и опашката
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Рубрика по МКБ

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МАСТНАТА ТЪКАН

ХЕМАНГИОМ И ЛИМФАНГИОМ С
КАКВАТО И ДА Е ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Код по
МКБ 10

Заболяване

D16.9

Кост и ставен хрущял, неуточнени

D17.0

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната
тъкан на главата, лицето и шията

D17.1

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната
тъкан на тялото

D17.2

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната
тъкан на крайниците

D17.3

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната
тъкан с други и неуточнени локализации

D17.4

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на органите в гръдния
кош

D17.5

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на коремните органи

D17.6

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на семенната връв

D17.7

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан с други локализации

D17.9

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан с неуточнена локализация

D18.0

Хемангиом с каквато и да е локализация

D18.1

Лимфангиом с каквато и да е локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D19.0
ВАНИЕ НА МЕЗОТЕЛИАЛНАТА ТЪКАН
D19.1

Мезотелиална тъкан на плеврата
Мезотелиална тъкан на перитонеума

D19.7

Мезотелиална тъкан с други локализации

D19.9

Мезотелиална тъкан с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЕКАТА ТЪКАН НА
РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА

D20.0

Ретроперитонеум

D20.1

Перитонеум

ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИ МЕКИ ТЪКАНИ

D21.0

Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето и шията

D21.1

Съединителна и други меки тъкани на горен крайник, включително областта на
раменния пояс

D21.2

Съединителна и други меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

D21.3

Съединителна и други меки тъкани на гръдния кош

D21.4

Съединителна и други меки тъкани на корема

D21.5

Съединителна и други меки тъкани на таза

D21.6

Съединителна и други меки тъкани на тялото, неуточнена част

D21.9

Съединителна и други меки тъкани с неуточнена локализация

D22.0

Меланоцитен невус на устните

D22.1

Меланоцитен невус на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

МЕЛАНОЦИТЕН НЕВУС

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.95/454

Приложение № 9 към чл. 20, ал. 2

Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща
дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ

ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА

Код по
МКБ 10

Заболяване

D22.2

Меланоцитен невус на ухото и външния слухов канал

D22.3

Меланоцитен невус на други и неуточнени части на лицето

D22.4

Меланоцитен невус на окосмената част на главата и шията

D22.5

Меланоцитен невус на тялото

D22.6

Меланоцитен невус на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D22.7

Меланоцитен невус на долен крайник, включително тазобедрената област

D22.9

Меланоцитен невус, неуточнен

D23.0

Кожа на устните

D23.1

Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

D23.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

D23.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

D23.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

D23.5

Кожа на тялото

D23.6

Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D23.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

D23.9

Кожа с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НООВООБРАЗУ- D24
ВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Доброкачествено ноовообразувание на млечната жлеза

ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА

D25.0

Субмукозен лейомиом на матката

D25.1

Интрамурален лейомиом на матката

D25.2

Субсерозен лейомиом на матката

D25.9

Лейомиом на матката, неуточнен

D26.0

Шийка на матката

D26.1

Тяло на матката

D26.7

Други части на матката

D26.9

Матка, неуточнена част

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА

D27

Доброкачествено новообразувание на яйчника

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ
ОРГАНИ

D28.0

Вулва

D28.1

Влагалище

D28.2

Маточни тръби и връзки

D28.7

Други уточнени женски полови органи

D28.9

Женски полови органи с неуточнена локализация

ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА МАТКАТА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D29.0
ВАНИЕ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАD29.1

Пенис
Простата
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НИ

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ

Код по
МКБ 10

Заболяване

D29.2

Тестис

D29.3

Епидидим

D29.4

Скротум

D29.7

Други мъжки полови органи

D29.9

Мъжки полови органи с неуточнена локализация

D30.0

Бъбрек

D30.1

Бъбречно легенче

D30.2

Уретер

D30.3

Пикочен мехур

D30.4

Уретра

D30.7

Други пикочни органи

D30.9

Пикочни органи с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D31.0
ВАНИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИD31.1
ДАТЪЦИ
D31.2

Конюнктива
Роговица
Ретина

D31.3

Хориоидея

D31.4

Цилиарно тяло

D31.5

Слъзна жлеза и канали

D31.6

Орбита, неуточнена част

D31.9

Око, неуточнена част

D32.0

Обвивки на главния мозък

D32.1

Обвивки на гръбначния мозък

D32.9

Мозъчни обвивки, неуточнени

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D33.0
ВАНИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ДРУD33.1
ГИ ЧАСТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА
D33.2
СИСТЕМА

Главен мозък, супратенториум

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ
(МЕНИНГИТЕ)

Главен мозък, инфратенториум
Главен мозък, неуточнена част

D33.3

Черепномозъчни нерви

D33.4

Гръбначен мозък

D33.7

Други уточнени части на централната нервна система

D33.9

Централна нервна система с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

D34

Доброкачествено новообразувание на щитовидната жлеза

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ

D35.0

Надбъбречна жлеза

D35.1

Паращитовидна жлеза

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.97/454

Приложение № 9 към чл. 20, ал. 2

Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща
дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ
ЕНДОКРИННИ ЖЛЕЗИ

Код по
МКБ 10
D35.2

Хипофиза

D35.3

Краниофарингеален канал

D35.4

Епифизна (пинеална) жлеза

D35.5

Каротидно телце

D35.6

Аортно телце и други параганглии

D35.7

Други уточнени ендокринни жлези

D35.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза

D35.9

Ендокринна жлеза, неуточнена

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D36.0
ВАНИЕ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОD36.1
КАЛИЗАЦИИ
D36.7
D36.9
НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕD37.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
D37.1
УСТНАТА КУХИНА И ХРАНОСМИЛАD37.2
ТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
СРЕДНОТО УХО, ДИХАТЕЛНАТА
СИСТЕМА И ОРГАНИТЕ В ГРЪДНИЯ
КОШ

Лимфни възли
Периферни нерви и вегетативна нервна система
Други уточнени локализации
Доброкачествено новообразувание с неуточнена локализация
Устна, устна кухина и фаринкс
Стомах
Тънки черва

D37.3

Апендикс

D37.4

Колон

D37.5

Ректум

D37.6

Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища

D37.7

Други храносмилателни органи

D37.9

Храносмилателни органи, неуточнени

D38.0

Ларинкс

D38.1

Трахея, бронхи и бял дроб

D38.2

Плевра

D38.3

Медиастинум

D38.4

Тимус

D38.5

Други дихателни органи

D38.6

Дихателни органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕD39.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
D39.1
ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
D39.2

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕ-

Заболяване

Матка
Яйчник
Плацента

D39.7

Други женски полови органи

D39.9

Женски полови органи, неуточнени

D40.0

Простата
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Код по
МКБ 10

ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА D40.1
МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
D40.7
D40.9

Заболяване
Тестис
Други мъжки полови органи
Мъжки полови органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕD41.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
D41.1
ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ
D41.2

Бъбрек

D41.3

Уретра

D41.4

Пикочен мехур

D41.7

Други пикочни органи

D41.9

Пикочни органи, неуточнени

Бъбречно легенче
Уретер

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕD42.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
D42.1
МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ
D42.9

Менинги на главния мозък

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕD43.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
D43.1
ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ЦЕНТРАЛНАТА
D43.2
НЕРВНА СИСТЕМА

Главен мозък, супратенториум

Менинги, неуточнени
Главен мозък, инфратенториум
Главен мозък, неуточнена част

D43.3

Черепномозъчни нерви

D43.4

Гръбначен мозък

D43.7

Други уточнени части на централната нервна система

D43.9

Централна нервна система, неуточнена част

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕD44.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
D44.1
ЕНДОКРИННИТЕ ЖЛЕЗИ
D44.2

ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА

Менинги на гръбначния мозък

Щитовидна жлеза
Надбъбречна жлеза
Паращитовидна жлеза

D44.3

Хипофиза

D44.4

Краниофарингеален канал

D44.5

Епифизна (пинеална) жлеза

D44.6

Каротидно телце

D44.7

Аортно телце и други параганглии

D44.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза

D44.9

Ендокринна жлеза, неуточнена

D45

Полицитемия вера

МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ D46.0

Рефрактерна анемия без сидеробласти, определена така

D46.1

Рефрактерна анемия със сидеробласти

D46.2

Рефрактерна анемия с повишен брой бласти
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

D46.3

Рефрактерна анемия с повишен брой бласти в трансформация

D46.4

Рефрактерна анемия, неуточнена

D46.7

Други миелодиспластични синдроми

D46.9

Миелодиспластичен синдром, неуточнен

D47.0

Хистиоцитни и мастоклетъчни тумори с неопределен или неизвестен характер

D47.1

Хронична миелопролиферативна болест

D47.2

Моноклонална гамопатия

D47.3

Есенциална (хеморагична) тромбоцитемия

D47.7

Други уточнени новообразувания с неопределен или неизвестен характер на
лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

D47.9

Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

D48.0

Кости и ставни хрущяли

D48.1

Съединителна и други меки тъкани

D48.2

Периферни нерви и вегетативна нервна система

D48.3

Ретроперитонеум

D48.4

Перитонеум

D48.5

Кожа

D48.6

Млечна жлеза

D48.7

Други уточнени локализации

D48.9

Новообразувание с неопределен или неизвестен характер, неуточнено

D51.0

Витамин B12-недоимъчна анемия, причинена от недоимък на вътрешен фактор

D51.9

Витамин В12-недоимъчна анемия, неуточнена

D55.0

Анемия, дължаща се на недостиг на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа [G6PD]

D55.1

Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната на глутатиона

D55.9

Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена

D56.0

Алфа-таласемия

D56.1

Бета-таласемия

D56.2

Делта-бета-таласемия

D56.8

Други таласемии

D56.9

Таласемия, неуточнена

Сърповидно-клетъчни нарушения

D57.1

Сърповидно-клетъчна анемия без криза

Други наследствени хемолитични
анемии

D58.0

Наследствена сфероцитоза

D58.1

Наследствена елиптоцитоза

D58.2

Други хемоглобинопатии

ДРУГИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН
ХАРАКТЕР НА ЛИМФНАТА, КРЪВОТВОРНАТА И СРОДНИТЕ ИМ ТЪКАНИ

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР С
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Витамин В12-недоимъчна анемия
Анемия, дължаща се на ензимни нарушения

Таласемия
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дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

D58.8

Други уточнени наследствени хемолитични анемии

D58.9

Наследствена хемолитична анемия, неуточнена

D59.1

Други автоимунни хемолитични анемии

D59.5

Пароксизмална нощна хемоглубинурия (синдром на Marchiava-Micheli)

D59.9

Придобита хемолитична анемия, неуточнена

Придобита (чиста) аплазия на
еритроцитите (еритробластопения)

D60.0

Хронична придобита (чиста) аплазия на еритроцитите

D60.9

Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите, неуточнена

Други апластични анемии

D61.0

Конституционална апластична анемия

D61.9

Апластична анемия, неуточнена

D64.0

Наследствена сидеробластна анемия

D64.4

Конгенитална дизеритропоетична анемия

Вроден дефицит на фактор VIII

D66

Вроден дефицит на фактор VIII

Вроден дефицит на фактор IX

D67

Вроден дефицит на фактор IX

Други нарушения на кръвосъсирването

D68.0

Болест на Von Willebrand

D68.1

Вроден дефицит на фактор XI

D68.2

Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването

D69.0

Алергична пурпура

D69.1

Качествени дефекти на тромбоцитите

D69.3

Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

D69.5

Вторична тромбоцитопения

D69.6

Тромбоцитопения, неуточнена

D80.0

Наследствена хипогамаглобулинемия

D80.1

Нефамилна хипогамаглобулинемия

D80.2

Селективен дефицит на имуноглобулин A [IgA]

D80.3

Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG]

D80.4

Селективен дефицит на имуноглобулин M [IgM]

D80.5

Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM]

D80.6

Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия

D80.7

Преходна хипогамаглобулинемия при деца

D80.8

Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела

D80.9

Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен

D81.0

Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза

D81.1

Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на T- и B-клетки

Придобита хемолитична анемия

Други анемии

Пурпура и други хеморагични
състояния

Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела

Комбинирани имунодефицитни
състояния
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Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти

Обикновен променлив имунодефицит

Други имунодефицити

Други видове хипотиреоидизъм

Други видове нетоксична гуша
Тиреотоксикоза

Код по
МКБ 10

Заболяване

D81.2

Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на Bклетки

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

D81.9

Комбиниран имунодефицит, неуточнен

D82.0

Синдром Wiskott – Aldrich

D82.1

Синдром на Di George

D82.2

Имунодефицит с къси крайници

D82.3

Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на
Epstein-Barr

D82.4

Синдром на хиперимуноглобулин E [IgE]

D82.8

Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти

D82.9

Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен

D83.0

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и
функцията на B-клетките

D83.1

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните T-клетки

D83.2

Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към B- или T-клетки

D83.8

Други обикновени променливи имунодефицитни състояния

D83.9

Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен

D84.0

Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите

D84.1

Дефекти в системата на комплемента

D84.8

Други уточнени имунодефицити

D84.9

Имунодефицит, неуточнен

Е03.0

Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша

Е03.1

Вроден хипотиреоидизъм без гуша

Е03.8

Други уточнени видове хипотиреоидизъм

Е04.0

Нетоксична дифузна гуша

Е04.9

Нетоксична гуша, неуточнена

Е05.0

Тиреотоксикоза с дифузна гуша

Е05.1

Тиреотоксикоза с токсичен единичен възел
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Тиреоидит

Код по
МКБ 10

Заболяване

Е05.2

Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша

Е05.3

Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан

Е06.3

Автоимунен тиреоидит

Други болести на щитовидната жлеза Е07.1

Дисхормонална гуша

Инсулинозависим захарен диабет

Е10.2

Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения

Е10.3

Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения

Е10.4

Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения

Е10.5

Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения

Е10.9

Инсулинозависим захарен диабет без усложнения

Е20.0

Идиопатичен хипопаратиреоидизъм

Е20.1

Псевдохипопаратиреоидизъм

Е22.0

Акромегалия и хипофизарен гигантизъм

Е22.1

Хиперпролактинемия

Е22.8

Други хиперфункции на хипофизата

Хипофункция и други разстройства
на хипофизата

Е23.0

Хипопитуитаризъм

Е23.2

Безвкусен диабет

Синдром на Cushing

Е24.0

Синдром на Cushing с хипофизарен произход

Адреногенитални разстройства

Е25.0

Вродени адреногенитални разстройства, свързани с ензимен дефицит

Хипералдостеронизъм

Е26.0

Първичен хипералдостеронизъм

Е26.1

Вторичен хипералдостеронизъм

Е26.8

Други форми на хипералдостеронизъм

Хипопаратиреоидизъм
Хиперфункция на хипофизата

Други разстройства на надбъбречни- Е27.1
те жлези
Е27.4

Първична недостатъчност на кората на надбъбреците
Други видове и неуточнена адренокортикална недостатъчност

Е27.5

Адреномедуларна хиперфункция

Дисфункция на яйчниците

E28.2

Синдром на поликистоза на яйчниците

Нарушения в пубертета

Е30.0

Закъснял пубертет

Е30.1

Преждевременен пубертет

Други ендокринни разстройства

Е34.3

Нанизъм, некласифициран другаде

Недоимък на витамин D

Е55.0

Рахит, активен

РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА
АРОМАТНИТЕ АМИНОКИСЕЛИНИ

Е70.0

Класическа фенилкетонурия

Е70.1

Други видове хиперфенилаланинемия

Е70.2

Разстройства на обмяната на тирозина

Разстройства на обмяната на амино- Е71.1
киселините с разклонена верига и на
мастните киселини

Други разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига
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ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА АМИНОКИСЕЛИНИТЕ

Е72.2

Разстройства на метаболитния цикъл на уреята

Други разстройства на обмяната на
въглехидратите

Е74.0

Болести на натрупването на гликоген

Е74.2

Разстройства на обмяната на галактоза

Разстройства на обмяната на сфинго- Е75.2
липидите и други нарушения на
натрупването на липидите

Други сфинголипидози

Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните

Е76.1

Мукополизахаридоза тип 2

Е76.2

Други мукополизахаридози

Разстройства на обмяната на пурина Е79.1
и пиримидина

Синдром на Lesch – Nyhan

Разстройства на минералната обмяна

E83.0

Разстройства на обмяната на медта

Е83.3

Разстройства на обмяната на фосфора

Е83.5

Разстройства на обмяната на калция

Е84.0

Кистозна фиброза с белодробни прояви

Е84.1

Кистозна фиброза с чревни прояви

F20.0

Параноидна шизофрения

F20.1

Хебефренна шизофрения

F20.3

Недиференцирана шизофрения

F20.4

Постшизофренна депресия

F20.5

Резидуална шизофрения

F20.6

Обикновена шизофрения

F20.8

Друга шизофрения

F30.0

Хипомания

F30.1

Мания без психотични симптоми

F30.2

Мания с психотични симптоми

F30.8

Други манийни епизоди

F31.0

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – хипоманиен

F31.1

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен без психотични
симптоми

F31.2

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен с психотични
симптоми

F31.3

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – умерена или лека депресия

F31.4

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – тежка депресия без психотични симптоми

Кистозна фиброза (муковисцидоза)
Шизофрении

Маниен епизод

Биполярно афективно разстройство
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Депресивен епизод

РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО
РАЗСТРОЙСТВО

Фобийни тревожни разстройства

Обсесивно-компулсивно
разстройство

Дисоциативни (конверсионни)
разстройства

Други невротични разстройства

Код по
МКБ 10

Заболяване

F31.5

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – тежка депресия с психотични симптоми

F31.6

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – смесен

F31.7

Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия

F31.8

Други биполярни афективни разстройства

F32.0

Лек депресивен епизод

F32.1

Умерено тежък депресивен епизод

F32.2

Тежък депресивен епизод без психотични симптоми

F32.3

Тежък депресивен епизод с психотични симптоми

F32.8

Други депресивни епизоди

F33.0

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – лек

F33.1

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – умерено тежък

F33.2

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък без психотични симптоми

F33.3

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък с психотични
симптоми

F33.4

Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия

F33.8

Други рецидивиращи депресивни разстройства

F40.0

Агорафобия

F40.1

Социални фобии

F40.2

Специфични (изолирани) фобии

F40.8

Други фобийни тревожни разстройства

F42.0

С преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъвквания

F42.1

С преобладаване на компулсивни действия [натрапливи ритуали]

F42.2

Смесени натрапливи мисли и действия

F42.8

Други обсесивно-компулсивни разстройства

F44.0

Дисоциативна амнезия

F44.3

Транс или състояния на обладаност

F44.4

Дисоциативни разстройства на моториката

F44.5

Дисоциативни гърчове

F44.6

Дисоциативна анестезия или загуба на сетивност

F44.7

Смесени дисоциативни [конверсионни] разстройства

F44.8

Други дисоциативни [конверсионни] разстройства

F48.0

Неврастения

F48.1

Синдром на деперсонализация-дереализация
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Генерализирани разстройства в
развитието

Хиперкинетични разстройства

Разстройства в поведението

Код по
МКБ 10

Заболяване

F48.8

Други уточнени невротични разстройства

F84.0

Детски аутизъм

F84.1

Атипичен аутизъм

F84.2

Синдром на Rett

F84.3

Друго дезинтегративно разстройство в детството

F84.4

Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения

F84.5

Синдром на Asperger

F84.8

Други генерализирани разстройства в развитието

F90.0

Нарушение на активността и вниманието

F90.1

Хиперкинетично разстройство на поведението

F90.8

Други хиперкинетични разстройства

F91.3

Разстройство с противопоставяне и предизвикателство

Емоционални разстройства с начало, F93.0
типично за детството
F93.1

Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла
Фобийно тревожно разстройство в детството

F93.2

Разстройство със социална тревожност в детството

Разстройства на социалното функциониране с начало, типично за
детството и юношеството

F94.1

Разстройство на привързаност в детството, реактивен тип

F94.2

Разстройство на привързаност в детството, дезинхибиран тип

Други поведенчески и емоционални
разстройства с начало, типично за
детството и юношеството

F98.4

Разстройство със стереотипни движения

Енцефалит, миелит, енцефаломиелит G04.8

Други енцефалити, миелити и енцефаломиелити – постинфекциозен енцефалит
и енцефаломиелит

Наследствена атаксия

G11.0

Вродена непрогресираща атаксия

G11.1

Ранна малкомозъчна атаксия

G12.0

Детска спинална мускулна атрофия, I тип [Werdnig-Hoffman]

G12.1

Други наследствени спинални мускулни атрофии

G12.2

Болест на двигателния неврон

Множествена склероза

G35

Множествена склероза

Епилепсия

G40.0

Локализирана (фокална) (парциална) идиопатична епилепсия и епилептични
синдроми с тонично-клонични припадъци с фокално начало

G40.1

Локализирана (фокална) (парциална) симптоматична епилепсия и епилептични
синдроми с обикновени парциални припадъци

G40.2

Локализирана (фокална) (парциална) симптоматична епилепсия и епилептични
синдроми с комплексни парциални конвулсивни припадъци

G40.3

Генерализирана идиопатична епилепсия и епилептични синдроми

Спинална мускулна атрофия и
сродни синдроми
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G40.4

Други видове генерализирана епилепсия и епилептични синдроми

G40.6

Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени

G40.7

Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal, неуточнени

G40.8

Други уточнени форми на епилепсия

G51.0

Парализа на Bell

G51.1

Възпаление на ganglion geniculi

G52.0

Увреждания на обонятелния нерв

G52.1

Увреждания на n. glossopharingeus

G52.2

Увреждания на n.vagus

G52.3

Увреждания на подезичния нерв

G52.7

Множествени увреждания на черепно-мозъчните нерви

G54.0

Увреждания на брахиалния плексус

G54.1

Увреждания на лумбо-сакралния плексус

G54.2

Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде

Myasthenia gravis и други увреждания на нервно-мускулния синапс

G70.0

Myasthenia gravis

Първични мускулни увреждания

G71.0

Мускулна дистрофия

G71.1

Миотонични увреждания

G71.2

Вродени миопатии

G72.2

Миопатия, предизвикана от други токсични вещества

G72.3

Периодична парализа

G80.0

Спастична церебрална парализа

G80.1

Спастична диплегия

G80.2

Детска хемиплегия

G80.3

Дискинетична церебрална парализа

G80.4

Атактична церебрална парализа

G80.8

Друга детска церебрална парализа

G83.0

Диплегия на горни крайници

G83.1

Моноплегия на долен крайник

G83.2

Моноплегия на горен крайник

G83.3

Моноплегия, неуточнена

G83.4

Синдром на cauda equina

G83.9

Паралитичен синдром, неуточнен

G91.0

Комуникираща хидроцефалия

Увреждания на лицевия нерв
Увреждания на други черепномозъчни нерви

Увреждания на нервните коренчета
и плексуси

Други миопатии
Детска церебрална парализа

Други паралитични синдроми

Хидроцефалия
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G91.1

Обструктивна хидроцефалия

G91.2

Хидроцефалия с нормално налягане

G91.3

Посттравматична хидроцефалия, неуточнена

G93.0

Церебрална киста

G93.1

Аноксично увреждане на главния мозък, некласирано другаде

G93.4

Енцефалопатия, неуточнена

Други болести на гръбначния мозък

G95.0

Сирингомиелия и сирингобулбия

Кератит

Н16.0

Язва на роговицата

Н16.3

Интерстициален и дълбок кератит

Н16.4

Неоваскуларизация на роговицата

Н16.8

Други форми на кератит

Други увреждания на главния мозък

Цикатрикси и мътнини на роговицата H17.0

Левкома (адхерентна)

H17.1

Други централни мътнини на роговицата

H17.8

Други цикатрикси (ръбци) и мътнини на роговицата

H17.9

Цикатрикс и мътнина на роговицата, неуточнена

Други болести на роговицата

Н18.6

Кератоконус

Иридоциклит

Н20.1

Хроничен иридоциклит

Други видове катаракта

Н26.0

Детска, юношеска и пресенилна катаракта

Хориоретинално възпаление

Н30.0

Огнищно хориоретинално възпаление

Отлепване и разкъсване на ретината Н33.2
Оклузия на съдовете на ретината

Други болести на ретината

Серозно отлепване на ретината

Н33.5

Други форми на отлепване на ретината

H34.0

Преходна ретинална артериална оклузия

H34.1

Централна ретинална артериална оклузия

H34.2

Други ретинални артериални оклузии

H34.8

Други ретинални съдови оклузии

H34.9

Ретинална съдова оклузия, неуточнена

Н35.3

Дегенерация на макулата и задния полюс

Н35.4

Периферни ретинални дегенерации

УВРЕЖДАНИЯ НА РЕТИНАТА ПРИ БО- Н36.0
ЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Диабетна ретинопатия (Е10 – Е14† с общ четвърти знак .3)

Глаукома

Н40.0

Суспектна глаукома

Н40.1

Първична глаукома с отворен ъгъл

Н40.2

Първична глаукома със затворен ъгъл

Н40.5

Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.108/454

Приложение № 9 към чл. 20, ал. 2

Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща
дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ
Болести на очната ябълка

Код по
МКБ 10

Заболяване

Н44.5

Дегенеративни състояния на очната ябълка

Н44.6

Неотстранено (отдавна попаднало) магнитно чуждо тяло в окото

Н44.7

Неотстранено (отдавна попаднало) немагнитно чуждо тяло в окото

Неврит на зрителния нерв

Н46

Неврит на зрителния нерв

Други болести на зрителния нерв и
зрителните пътища

Н47.2

Атрофия на зрителния нерв

Н47.5

Увреждания на другите зрителни пътища

Н47.6

Увреждания на зрителната област в кората

H54.0

Слепота на двете очи

H54.1

Слепота на едното око, намалено зрение на другото око

H54.2

Намалено зрение на двете очи

H54.4

Слепота на едното око

H54.5

Намалено зрение на едното око

H54.6

Неопределена загуба на зрението на едното око

Негнойно възпаление на средното
ухо

Н65.2

Хронично серозно възпаление на средното ухо

Н65.3

Хронично мукоидно възпаление на средното ухо

Гнойно и неуточнено възпаление на
средното ухо

Н66.1

Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо

Мастоидит и сродни състояния

Н70.1

Хроничен мастоидит

Н70.2

Петрозит

Слепота и намалено зрение

Глухота, свързана с нарушения в про- Н90.0
веждането на звука (кондуктивна), и
Н90.3
невросензорна загуба на слуха

Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха

Други болести на ухото, некласифицирани другаде

Болести на слуховия нерв

Н93.3

Двустранна невросензорна загуба на слуха

Увреждания на ухото и мастоидния Н95.1
израстък след медицински процедури, некласифицирани другаде

Други увреждания след мастоидектомия

Ревматизъм без данни за засягане на I00
сърцето

Ревматизъм без данни за засягане на сърцето

Ревматични болести на митралната
клапа

I05.0

Митрална стеноза

I05.1

Ревматична митрална инсуфициенция

I05.2

Митрална стеноза и инсуфициенция

Ревматични болести на аортната кла- I06.0
па
I06.1
I06.2
Други ревматични болести на сърце- I09.0

Ревматична аортна стеноза
Ревматична аортна инсуфициенция
Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция
Ревматичен миокардит
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то

I09.2

Хроничен ревматичен перикардит

Есенциална хипертония

I10

Есенциална (първична) хипертония

Хипертонична болест на сърцето

I11.0

Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност

I11.9

Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност

Хипертоничен бъбрек (хипертонична I12.0
бъбречна болест)
I12.9

Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност

Съчетание на хипертонично сърце с
хипертоничен бъбрек

I13.0

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна)
сърдечна недостатъчност

I13.1

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност

I13.2

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на
(застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност

I13.9

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено

I15.0

Бъбречно-съдова хипертония

I15.1

Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения

I15.2

Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения

I15.8

Други видове вторична хипертония

I15.9

Вторична хипертония, неуточнена

I31.0

Хроничен адхезивен перикардит

I31.1

Хроничен констриктивен перикардит

Вторична хипертония

Други болести на перикарда

Неревматични болести на митрална- I34.0
та клапа
I34.1

Неревматични болести на аортната
клапа

Митрална (клапна) инсуфициенция
Митрален (клапен) пролапс

I34.2

Неревматична митрална (клапна) стеноза

I34.8

Други неревматични болести на митралната клапа

I35.0

Аортна (клапна) стеноза

I35.1

Аортна (клапна) инсуфициенция

I35.2

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция

Неревматични болести на трикуспи- I36.0
далната клапа
I36.1
Кардиомиопатия

Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция

I36.2

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция

I42.0

Дилативна кардиомиопатия

I42.1

Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия

I42.5

Друга рестриктивна кардиомиопатия

I42.9

Кардиомиопатия, неуточнена

Кардиомиопатия при болести, класи- I43.1

Кардиомиопатия при метаболитни нарушения
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фицирани другаде

I43.8

Кардиомиопатия при други болести, класифицирани другаде

Атриовентрикуларен блок и ляв
бедрен блок

I44.2

Атриовентрикуларен блок, пълен

Други проводни нарушения

I45.6

Синдром на преждевременното възбуждане

Предсърдно мъждене и трептене

I48

Предсърдно мъждене и трептене

Усложнения и неточно определени
болести на сърцето

I51.4

Миокардит, неуточнен

I51.7

Кардиомегалия

Вазомоторен и алергичен ринит

J30.1

Алергичен ринит, причинен от полени

Обикновен и слузно-гноен хроничен J41.0
бронхит

Обикновен хроничен бронхит

Друга хронична обструктивна белодробна болест

J44.0

Хронична обструктивна белодробна болест с остра респираторна инфекция на
долните дихателни пътища

J44.1

Хронична обструктивна белодробна болест с обостряне, неуточнена

J45.0

Астма с преобладаващ алергичен компонент

J45.1

Неалергична астма

Бронхиектатична болест

J47

Бронхиектатична болест

Язва на стомаха

K25.0

Язва на стомаха, остра, с кръвоизлив

K25.1

Язва на стомаха, остра, с перфорация

K25.2

Язва на стомаха, остра, с кръвоизлив и перфорация

K25.3

Язва на стомаха, остра, без кръвоизлив или перфорация

K25.4

Язва на стомаха, хронична или неуточнена, с кръвоизлив

K25.5

Язва на стомаха, хронична или неуточнена, с перфорация

K25.6

Язва на стомаха, хронична или неуточнена, с кръвоизлив и перфорация

K25.7

Язва на стомаха, хронична, без кръвоизлив или перфорация

K25.9

Язва на стомаха, неуточнена като остра или хронична, без кръвоизлив или
перфорация

K26.0

Язва на дванадесетопръстника, остра, с кръвоизлив

K26.1

Язва на дванадесетопръстника, остра, с перфорация

K26.2

Язва на дванадесетопръстника, остра, с кръвоизлив и перфорация

K26.3

Язва на дванадесетопръстника, остра, без кръвоизлив или перфорация

K26.4

Язва на дванадесетопръстника, хронична или неуточнена, с кръвоизлив

K26.5

Язва на дванадесетопръстника, хронична или неуточнена, с перфорация

K26.6

Язва на дванадесетопръстника, хронична или неуточнена, с кръвоизлив и перфорация

K26.7

Язва на дванадесетопръстника, хронична, без кръвоизлив или перфорация

Астма

Язва на дванадесетопръстника
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K26.9

Язва на дванадесетопръстника, неуточнена като остра или хронична, без кръвоизлив или перфорация

К50.0

Болест на Crohn на тънкото черво

К50.1

Болест на Crohn на дебелото черво

К51.0

Улцерозен хроничен ентероколит

K51.1

Улцерозен (хроничен) илеоколит

K51.2

Улцерозен (хроничен) проктит

K51.3

Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит

K51.4

Псевдополипоза на колона

Хроничен хепатит, некласифициран
другаде

K73.0

Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде

Фиброза и цироза на черния дроб

K74.2

Чернодробна фиброза с чернодробна склероза

K74.3

Първична билиарна цироза

K74.4

Вторична билиарна цироза

ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА]

К80.1

Камъни на жлъчния мехур с друг холецистит

К80.4

Камъни на жлъчните пътища с холецистит

Други болести на задстомашната
жлеза

K86.1

Други хронични панкреатити

Нарушена резорбция в червата

K90.0

Цьолиакия

K90.2

Синдром на сляпата бримка, некласифицирани другаде

K90.8

Други нарушения на резорбцията в червата

L10.0

Пeмфигус вулгарис

L10.1

Пемфигус вегетанс

L10.2

Пемфигус фолиацеус

L10.3

Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem)

L10.4

Пемфигус еритематозус

Пемфигоид

L12.2

Хронична булозна болест в детска възраст

Херпетиформен дерматит

L13.0

Дерматитис херпетиформис (болест на M. Duhring)

Псориазис

L40.0

Псориазис вулгарис

L40.1

Генерализиран пустулозен псориазис

L40.2

Акродерматитис континуа

L40.3

Палмоплантарна пустулоза

L40.4

Гутатен псориазис

Болест на Crohn
Улцерозен колит

Пемфигус
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L40.5 М07.0
L40.5 М07.1
L40.5 М07.2
L40.5 М07.3
L40.5 М09.0

Артропатичен псориазис. Дистална интерфалангеална псориатична артропатия.
Инвалидизиращ артрит. Псориатичен спондилит. Други псориатични артропатии

L51.0

Небулозна Еrythema multiforme

L51.1

Булозна Еrythema multiforme

L51.2

Токсична епидермална некролиза (Lyell)

Erythema nodosum

L52

Erythema nodosum

Лупус еритематодес

L93.0

Дискоиден лупус еритематодес

L93.1

Субакутен лупус еритематодес

L93.2

Други форми на кожен лупус еритематодес

Други локализирани изменения на
съединителната тъкан

L94.0

Локализирана склеродермия (morphea)

L94.1

Линеарна склеродермия

Пиогенен артрит

M00.0

Стафилококов артрит и полиартрит

M00.1

Пневмококов артрит и полиартрит

M00.2

Други стрептококови артрити и полиартрити

M00.8

Артрити и полиартрити, предизвикани от други уточнени бактериални агенти

M00.9

Пиогенен артрит, неуточнен

Еrythema multiforme

Директно инфектиране на става при M01.0
инфекциозни и паразитни болести,
M01.2
класифицирани другаде
M01.3

Реактивни артропатии

Постинфекциозни и реактивни артропатии при болести, класифицирани другаде

Менингококов артрит (А39.8†)
Артрит при Лаймска болест (А69.2†)
Артрит при други бактериални болести, класифицирани другаде

M01.4

Артрит при рубеола (В06.8†)

M01.5

Артрит при други вирусни болести, класифицирани другаде

M01.6

Артрит при микози (В35-В49†)

M01.8

Артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

M02.0

Артропатия след чревна анастомоза

M02.1

Постдизентерийна артропатия

M02.2

Постимунизационна артропатия

M02.3

Синдром на Reiter-Leroy

M02.8

Други реактивни артропатии

M02.9

Реактивна артропатия, неуточнена

M03.0

Постменингококов артрит (А39.8†)

M03.1

Постинфекциозна артропатия при сифилис

M03.2

Други постинфекциозни артропатии при болести, класифицирани другаде
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M03.6

Реактивна артропатия при други болести, класифицирани другаде

М08.0

Юношески ревматоиден артрит

М08.1

Юношески анкилозиращ спондилит

М08.2

Юношески артрит със системно начало

М08.3

Юношески полиартрит (серонегативен)

М08.4

Юношески пауциартикуларен артрит

М08.8

Други юношески артрити

Възлест полиартериит и наследствени състояния

М30.0

Възлест полиартериит

Други некротизиращи васкулопатии

М31.3

Грануломатоза на Wegener

М31.4

Синдром на аортната дъга (Takayasu)

М31.5

Гигантоклетъчен артериит с ревматична полимиалгия

M32.0

Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes

M32.1

Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи

M32.8

Други форми на дисеминиран lupus erythematodes

М33.0

Ювенилен дерматомиозит

М33.2

Полимиозит

М34.0

Прогресивна системна склероза

М34.1

Синдром CR(Е)ST

М34.2

Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти

Други системни увреждания на съединителната тъкан

М35.0

Синдром на Sjogren

М35.2

Синдром на Behcet

Анкилозиращ спондилит1

M45.0

Анкилозиращ спондилит, множествено засягане на гръбначния стълб

M45.1

Анкилозиращ спондилит, окципито-атланто-аксисен отдел

M45.2

Анкилозиращ спондилит, шийна област

M45.3

Анкилозиращ спондилит, шийно-гръден отдел

M45.4

Анкилозиращ спондилит, гръден отдел

M45.5

Анкилозиращ спондилит, гръдно-поясен отдел

M45.6

Анкилозиращ спондилит, поясен отдел

M45.7

Анкилозиращ спондилит, поясно-кръстен отдел

M45.8

Анкилозиращ спондилит, кръстен и кръстно-опашен отдел

M45.9

Анкилозиращ спондилит, неуточнена локализация

Юношески (ювенилен) артрит1

Дисеминиран lupus erythematodes

Дерматополимиозит
Системна склероза

Други възпалителни спондилопатити М46.0
М46.1

Ентезопатия на гръбначния стълб
Сакроилит, некласиран другаде
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М47.1

Други спондилози с миелопатия

М47.2

Други спондилози с радикулопатия

Други спондилопатии

М48.3

Травматична спондилопатия

Увреждания на междупрешленните
дискове в шийния отдел

М50.0

Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с миелопатия
(G99.2*)

М50.1

Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с радикулопатия

Синовити и теносиновити

М65.2

Калцифициращ тендинит

Остеомиелит

М86.2

Подостър остеомиелит

М86.3

Мултиплен хроничен остеомиелит

М86.4

Хроничен остемиелит с фистула

М86.5

Други хронични хематогенни остеомиелити

Болест на Paget (деформиращ
остеит)

М88.0

Увреждане на черепа при болестта на Paget

М88.8

Увреждане в други кости при болестта на Paget

Юношеска остеохондроза на таза и
бедрената кост

М91.0

Юношеска остеохондроза на таза

М91.1

Юношеска остеохондроза на бедрената глава (Leegg-Calve-Pertehes)

М91.2

Coxa plana

М91.3

Псевдококсалгия

М91.8

Други ювенилни остеохондрози на таза и бедрената става

М91.9

Ювенилна остеохондроза на таза и бедрената става, неуточнена

М92.0

Ювенилна остеохондроза на раменната става

М92.1

Ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост

М92.2

Ювенилна остеохондроза на ръката

М92.3

Друга ювенилна остеохондроза на горния крайник

М92.4

Ювенилна остеохондроза на пателата

М92.5

Ювенилна остеохондроза на тибия и фибула

М92.6

Юношеска остеохондроза на костите на стъпалото

М92.7

Юношеска остеохондроза на предния отдел на стъпалото

N03.0

Хроничен нефритен синдром, незначителни гломерулни нарушения

N03.1

Хроничен нефритен синдром, огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N03.2

Хроничен нефритен синдром, дифузен мембранозен гломерулонефрит

N03.3

Хроничен нефритен синдром, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N03.4

Хроничен нефритен синдром, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N03.5

Хроничен нефритен синдром, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

Други юношески остеохондрози

Хроничен нефритен синдром
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N03.6

Хроничен нефритен синдром, болест на плътните отлагания

N03.7

Хроничен нефритен синдром, дифузен полулунен гломерулонефрит

N03.8

Хроничен нефритен синдром, други изменения

N03.9

Хроничен нефритен синдром, неуточнено изменение

N04.0

Нефрозен синдром, незначителни гломерулни нарушения

N04.1

Нефрозен синдром, огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N04.2

Нефрозен синдром, дифузен мембранозен гломерулонефрит

N04.3

Нефрозен синдром, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N04.4

Нефрозен синдром, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N04.5

Нефрозен синдром, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N04.6

Нефрозен синдром, болест на плътните отлагания

N04.7

Нефрозен синдром, дифузен полулунен гломерулонефрит

N04.8

Нефрозен синдром, други изменения

N04.9

Нефрозен синдром, неуточнено изменение

N05.0

Нефритен синдром, неуточнен, незначителни гломерулни нарушения

N05.1

Нефритен синдром, неуточнен, огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N05.2

Нефритен синдром, неуточнен, дифузен мембранозен гломерулонефрит

N05.3

Нефритен синдром, неуточнен, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N05.4

Нефритен синдром, неуточнен, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N05.5

Нефритен синдром, неуточнен, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N05.6

Нефритен синдром, неуточнен, болест на плътните отлагания

N05.7

Нефритен синдром, неуточнен, дифузен полулунен гломерулонефрит

N05.8

Нефритен синдром, неуточнен, други изменения

N05.9

Нефритен синдром, неуточнен, неуточнено изменение

N11.0

Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс

N11.1

Хроничен обструктивен пиелонефрит

N11.8

Други хронични тубулоинтерстициални нефрити

N11.9

Хроничен тубулоинтерстициален нефрит, неуточнен

Обструктивна и рефлуксна нефропа- N13.6
тия

Пионефроза

Хронична бъбречна недостатъчност

N18.8

Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност

N18.9

Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена

N20.0

Камък в бъбрека

Бъбречнокаменна болест

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.116/454

Приложение № 9 към чл. 20, ал. 2

Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща
дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

Хронични болести на дихателните
органи, възникващи в перинаталния
период

Р27.1

Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период

Вродена хидроцефалия

Q03.0

Аномалии на Силвиевия проток

Q03.1

Атрезия на отворите на Magendine и Luschka

Q03.8

Други форми на вродена хидроцефалия

Други вродени аномалии на нервна- Q07.0
та система

Синдром на Arnold-Chiari

Анофталм, микрофталм и
макрофталм

Q11.1

Други форми на анофталм

Q11.2

Микрофталм

Q11.3

Макрофталм

Q12.0

Вродена катаракта

Q12.2

Колобома на лещата

Q12.3

Вродена афакия

Други вродени аномалии на окото

Q15.0

Вродена глаукома

Вродени аномалии на ухото, които
причиняват увреждане на слуха

Q16.1

Вродена липса, атрезия и стриктура на слуховия канал

Q16.2

Липса на Евстахиева тръба

Q16.3

Вродена аномалия на слуховите костици

Q16.4

Други вродени аномалии на средното ухо

Q16.5

Вродена аномалия на вътрешното ухо

Q20.0

Общ артериален трункус

Q20.1

Удвоен изходен отвор на дясната камера

Q20.3

Дискордантно свързване на камерите с артериите

Q20.4

Удвоен камерен входен отвор

Q21.0

Междукамерен септален дефект

Q21.1

Междупредсърден септален дефект

Q21.2

Предсърднокамерен септален дефект

Q21.3

Тетралогия на Fallot

Q21.4

Аортопулмонален септален дефект

Вродени аномалии на лещата

Вродени аномалии на сърдечните
камери и съобщителните отвори

Вродени аномалии на сърдечната
преграда

Вродени аномалии на пулмоналната Q22.0
и трикуспидалната клапа
Q22.1

Атрезия на клапата на белодробната артерия
Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия

Q22.2

Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия

Q22.4

Вродена стеноза на трикуспидалната клапа

Q22.5

Аномалия на Ebstein

Q22.6

Синдром на хипопластичното дясно сърце
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Q23.0

Вродена стеноза на аортната клапа

Q23.1

Вродена инсуфициенция на аортната клапа

Q23.2

Вродена митрална стеноза

Q23.3

Вродена митрална инсуфициенция

Q23.4

Синдром на хипопластичното ляво сърце

Други вродени аномалии на сърцето Q24.0

Dextrocardia

Q24.1

Laevocardia

Q24.2

Трипредсърдно сърце

Q24.3

Белодробна инфундибуларна стеноза

Q24.5

Аномалия на коронарните съдове

Q24.8

Други уточнени вродени аномалии на сърцето

Вродени аномалии на големите арте- Q25.0
рии
Q25.1

Отворен дуктус артериозус
Коарктация на аортата

Q25.3

Стеноза на аортата

Q25.5

Атрезия на белодробната артерия

Q25.6

Стеноза на белодробната артерия

Вродени аномалии на големите вени Q26.0

Вродена стеноза на вена кава

Q26.2

Тотално аномално вливане на белодробните вени

Q26.3

Частично аномално вливане на белодробните вени

Q26.8

Други вродени аномалии на големите вени

Други вродени аномалии на периферната съдова система

Q27.8

Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова система

Вродени аномалии на белия дроб

Q33.0

Вродена белодробна кистоза

Q33.3

Агенезия на белия дроб

Q33.6

Хипоплазия и дисплазия на белия дроб

Вродени аномалии на хранопровода Q39.1
Други вродени аномалии на черва

Кистозна болест на бъбрека

Атрезия на хранопровода с трахеоезофагеална фистула

Q39.3

Вродена стеноза и стриктура на хранопровода

Q43.0

Дивертикул на Meckel

Q43.1

Болест на Hirschprung

Q43.2

Други вродени функционални нарушения на колона

Q61.1

Бъбречна поликистоза, инфантилен тип

Q61.4

Бъбречна дисплазия

Вродени нарушения в проходиQ62.0
мостта на бъбречното легенче и вроQ62.1

Вродена хидронефроза
Атрезия и стеноза на уретера
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Q62.2

Вроден мегауретер

Q62.4

Агенезия на уретера

Q65.0

Вродена луксация на бедрото, едностранна

Q65.1

Вродена луксация на бедрото, двустранна

Други остеохондродисплазии

Q78.9

Остеохондродисплазия, неуточнена

Булозна епидермолиза

Q81.0

Епидермолизис булоза симплекс

Q81.1

Епидермолизис булоза леталис

Q81.2

Епидермолизис булоза дистрофика

Вродени деформации на бедрото

Други уточнени синдроми на вроде- Q87.1
ни аномалии, засягащи няколко
системи

Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст – синдром на
Prader-Willi

Синдром на Еdwards

Q91.0

Тризомия 18, мейотично неразделяне

Q91.2

Тризомия 18, транслокационна форма

Q96.0

Кариотип 45,Х

Q96.1

Кариотип 46,Х iso (Xq)

Q96.2

Кариотип 46,Х със структурно абнормална полова хромозома, различна от iso
(Xq)

Q96.3

Мозаицизъм, 45,Х/46, ХХ или ХУ

Q96.4

Мозаицизъм, 45,Х/друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома

Q96.8

Други варианти на синдрома на Turner

Q96.9

Синдром на Turner, неуточнен

Т90.3

Последица от травми на черепно-мозъчните нерви

T90.5

Последици от вътречерепна травма

Последици от травми на шията и тялото

Т91.3

Последици от травми на гръбначния мозък

Последици от термични и химични
изгаряния и измръзване

Т95.0

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на главата и шията

Последици от термично и химично
изгаряне и измръзване

Т95.1

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на тялото

Ревматични болести на митралната
клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

І05.0
Z95.2

Митрална стеноза
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І05.1
Z95.2

Ревматична митрална инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І05.2
Z95.2

Митрална стеноза и инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І05.0
Z95.3

Митрална стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

Синдром на Turner

Последици от травми на главата
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Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща
дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10
І05.1
Z95.3

Ревматична митрална инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І05.2
Z95.3

Митрална стеноза и инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І05.0
Z95.4

Митрална стеноза
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І05.1
Z95.4

Ревматична митрална инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І05.2
Z95.4

Митрална стеноза и инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І05.0
Z95.9

Митрална стеноза
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Ревматични болести на аортната кла- І06.0
па
Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови импІ06.1
лантанти и трансплантанти
Z95.2

Вторична хипертония
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Заболяване

Ревматична аортна стеноза
Наличие на протеза на сърдечна клапа
Ревматична аортна инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І06.2
Z95.2

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І06.0
Z95.3

Ревматична аортна стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І06.1
Z95.3

Ревматична аортна инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І06.2
Z95.3

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І06.0
Z95.4

Ревматична аортна стеноза
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І06.1
Z95.4

Ревматична аортна инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І06.2
Z95.4

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І06.0
Z95.9

Ревматична аортна стеноза
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І06.1
Z95.9

Ревматична аортна инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І06.2
Z95.9

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I15.0
Z95.9

Бъбречно-съдова хипертония
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I15.1
Z95.9

Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
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Приложение № 9 към чл. 20, ал. 2

Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща
дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10
I15.2
Z95.9

Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I15.8
Z95.9

Други видове вторична хипертония
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І15.9
Z95.9

Вторична хипертония, неуточнена
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Неревматични болести на митрална- І34.0
та клапа
Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови импІ34.1
лантанти и трансплантанти
Z95.2

Неревматични болести на аортната
клапа

Заболяване

Митрална (клапна) инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа
Митрален (клапен) пролапс
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І34.2
Z95.2

Неревматична митрална (клапна) стеноза
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І34.8
Z95.2

Други неревматични болести на митралната клапа
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І34.0
Z95.3

Митрална (клапна) инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.1
Z95.3

Митрален (клапен) пролапс
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.2
Z95.3

Неревматична митрална (клапна) стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.8
Z95.3

Други неревматични болести на митралната клапа
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.0
Z95.4

Митрална (клапна) инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І34.1
Z95.4

Митрален (клапен) пролапс
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І34.2
Z95.4

Неревматична митрална (клапна) стеноза
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І34.8
Z95.4

Други неревматични болести на митралната клапа
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І34.0
Z95.9

Митрална (клапна) инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І34.1
Z95.9

Митрален (клапен) пролапс
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І34.2
Z95.9

Неревматична митрална (клапна) стеноза
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І34.8
Z95.9

Други неревматични болести на митралната клапа
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І35.0
Z95.2

Аортна (клапна) стеноза
Наличие на протеза на сърдечна клапа
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Приложение № 9 към чл. 20, ал. 2

Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща
дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Код по
МКБ 10

Заболяване

І35.0
Z95.3

Аортна (клапна) стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І35.0
Z95.4

Аортна (клапна) стеноза
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І35.0
Z95.9

Аортна (клапна) стеноза
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І35.1
Z95.2

Аортна (клапна) инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І35.1
Z95.3

Аортна (клапна) инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І35.1
Z95.4

Аортна (клапна) инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І35.1
Z95.9

Аортна (клапна) инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І35.2
Z95.2

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І35.2
Z95.3

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І35.2
Z95.4

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І35.2
Z95.9

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Неревматични болести на трикуспи- І36.0
далната клапа
Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови импІ36.0
лантанти и трансплантанти
Z95.3

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І36.0
Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І36.0
Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І36.1
Z95.2

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І36.1
Z95.3

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І36.1
Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І36.1
Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І36.2
Z95.2

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
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Приложение № 9 към чл. 20, ал. 2

Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща
дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

І36.2
Z95.3

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І36.2
Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І36.2
Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Атриовентрикуларен блок и ляв
бедрен блок
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

І44.2
Z95.9

Атриовентрикуларен блок, пълен
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вродени аномалии на сърдечните
камери и съобщителните отвори
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Q20.0
Z95.9

Общ артериален трункус
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q20.3
Z95.9

Дискордантно свързване на камерите с артериите
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вродени аномалии на сърдечната
преграда
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Q21.0
Z95.9

Междукамерен септален дефект
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q21.1
Z95.9

Междупредсърден септален дефект
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q21.2
Z95.9

Предсърднокамерен септален дефект
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q21.3
Z95.9

Тетралогия на Fallot
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q21.4
Z95.9

Аортопулмонален септален дефект
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вродени аномалии на пулмоналната Q22.0
и трикуспидалната клапа
Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови импQ22.1
лантанти и трансплантанти
Z95.9

Атрезия на клапата на белодробната артерия
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вродени аномалии на аортната и
митралната клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q22.2
Z95.2

Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия Наличие на протеза на сърдечна клапа

Q22.4
Z95.9

Вродена стеноза на трикуспидалната клапа
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q22.5
Z95.3

Аномалия на Ebstein
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

Q23.0
Z95.2

Вродена стеноза на аортната клапа
Наличие на протеза на сърдечна клапа

Q23.1
Z95.2

Вродена инсуфициенция на аортната клапа
Наличие на протеза на сърдечна клапа

Q23.2
Z95.2

Вродена митрална стеноза
Наличие на протеза на сърдечна клапа

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.123/454

Приложение № 9 към чл. 20, ал. 2

Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща
дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

Q23.3
Z95.2

Вродена митрална инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

Q23.4
Z95.9

Синдром на хипопластичното ляво сърце
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вродени аномалии на големите арте- Q25.0
рии
Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови импQ25.1
лантанти и трансплантанти
Z95.9

Отворен дуктус артериозус
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q25.3
Z95.9

Стеноза на аортата
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Коарктация на аортата
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

1 Забележка. Диспансерното наблюдение на лицата се осъществява от лечебните заведения за болнична помощ
при осъществяване на дейности по болнично лечение и/или по амбулаторно наблюдение/диспансеризация и/или
определяне на план за лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи
скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО, включени в пакета здравни дейности,
заплащани от бюджета на НЗОК.
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Приложение № 10 към чл. 21, ал. 1

Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

1

2

3

ТИФ И ПАРАТИФ

A01.0

Коремен тиф

A01.1

Паратиф А

A01.2

Паратиф В

A01.3

Паратиф С

A01.4

Паратиф, неуточнен

А06.1

Хронична чревна амебиаза

А06.2

Амебен недизентериен колит

Други протозойни чревни болести

А07.1

Жиардиаза [ламблиаза]

Туберкулоза на дихателните органи,
потвърдена бактериологично и
хистологично

А15.0

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или
отсъствие на културелен растеж

А15.1

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с културелен растеж

А15.2

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично

А15.3

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена с неуточнени методи

А15.4

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, потвърдена бактериологично и
хистологично

А15.5

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и
хистологично

А15.6

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и
хистологично

А15.7

Първична туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и
хистологично

А15.8

Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А16.0

Туберкулоза на белите дробове с отрицателни бактериологични и хистологични
изследвания

А16.1

Туберкулоза на белите дробове без провеждане на бактериологични и хистологични изследвания

А16.3

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.4

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, без указание за бактериологично
или хистологично потвърждаване

А16.5

Туберкулозен плеврит, без указание за бактериологично или хистологично
потвърждаване

А16.7

Първична туберкулоза на дихателните органи, без указание за бактериологично
или хистологично потвърждаване

А16.8

Туберкулоза на други дихателни органи, без указание за бактериологично или
хистологично потвърждаване

А17.1

Менингеална туберкулома (G07*)

Амебиаза

Туберкулоза на дихателните органи,
непотвърдена бактериологично или
хистологично

Туберкулоза на нервната система
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Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ
Туберкулоза на други органи

Код по
МКБ 10

Заболяване

А18.0

Туберкулоза на костите и ставите

А18.1

Туберкулоза на пикочо-половите органи

А18.2

Туберкулозна периферна лимфоаденопатия

А18.3

Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли

А18.4

Туберкулоза на кожата и подкожната тъкан

А18.5

Туберкулоза на окото

Милиарна туберкулоза

А19.8

Други форми на милиарна туберкулоза

Еризипел

А46

Еризипел

Вроден сифилис

А50.0

Ранен вроден сифилис със симптоми

А50.1

Ранен вроден латентен сифилис

А50.2

Ранен вроден сифилис, неуточнен

А50.3

Късно вродено сифилитично увреждане на очите

А50.4

Късно вроден невросифилис [ювенилен невросифилис]

А50.6

Късен латентен вроден сифилис

А50.7

Късен вроден сифилис, неуточнен

А50.9

Вроден сифилис, неуточнен

А51.0

Първичен сифилис на половите органи

А51.1

Първичен сифилис на ануса

А51.2

Първичен сифилис с други локализации

А51.3

Вторичен сифилис на кожата и лигавиците

А51.4

Други форми на вторичен сифилис

А51.5

Ранен латентен сифилис, неуточнен

А51.9

Ранен латентен сифилис

A52.0

Сифилис на сърдечно-съдовата система

A52.1

Невросифилис със симптоми

A52.2

Асимптоматичен невросифилис

A52.3

Невросифилис, неуточнен

A52.7

Други симптоми на късен сифилис

A52.8

Късен латентен сифилис

A52.9

Късен сифилис, неуточнен

ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ФОРМИ НА
СИФИЛИС

A53.0

Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен

A53.9

Сифилис, неуточнен

ДРУГИ БОЛЕСТИ, ПРЕДАВАНИ ПРЕДИМНО ПО ПОЛОВ ПЪТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

A63.0

Аногенитални (венерични) брадавици

A63.8

Други уточнени болести, предавани предимно по полов път

Ранен сифилис

Късен сифилис
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Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ
Хроничен вирусен хепатит

Код по
МКБ 10

Заболяване

В18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

B18.2

Хроничен вирусен хепатит С

В18.8

Друг хроничен вирусен хепатит

Болест, предизвикана от вируса на
човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

В24

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

МАЛАРИЯ, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ
PLASMODIUM FALCIPARUM

B50.0

Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum с церебрални усложнения

B50.8

Други форми на тежко протичаща или усложнена малария, предизвикана от
Plasmodium falciparum

B50.9

Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum, неуточнена

B51.0

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с руптура на слезката

B51.8

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с други усложнения

B51.9

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax без усложнения

B52.0

Малария, предизвикана от Plasmodium malariaе с нефропатия

B52.8

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae с други усложнения

B52.9

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae без усложнения

Други видове паразитологично
потвърдена малария

В53.0

Малария, предизвикана от Plasmodium ovale

Лайшманиоза

В55.0

Висцерална лайшманиоза (кала-азар)

B55.1

Кожна лайшманиоза

B58.0

Токсоплазмозна окулопатия

B58.1

Токсоплазмозен хепатит (K77.0*)

B58.2

Токсоплазмозен менингоенцефалит (G05.2*)

B58.3

Белодробна токсоплазмоза (J17.3*)

B58.8

Токсоплазмоза с увреждане на други органи

B58.9

Токсоплазмоза, неуточнена

B65.0

Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma haematobium [уринарна шистозомиаза]

B65.1

Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma mansoni [чревна шистозомиаза]

B67.0

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Еchinococcus granulosus

B67.1

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.3

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от
Echinococcus granulosus

B67.5

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus multilocularis

B67.6

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от
Echinococcus multilocularis

B74.0

Филариоза, предизвикана от Wuchereria bancrofti

Малария, предизвикана от
Plasmodium vivax

Малария, предизвикана от
Plasmodium malariae

ТОКСОПЛАЗМОЗА

ШИСТОЗОМИАЗА [БИЛХАРЦИОЗА]

Ехинококоза

ФИЛАРИОЗА
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Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

B74.9

Филариоза, неуточнена

Трихинелоза

В75

Трихинелоза

Аскаридоза

B77.0

Аскаридоза с чревни усложнения

B77.8

Аскаридоза с други усложнения

ДРУГИ ХЕЛМИНТОЗИ

B83.0

Висцерална форма на заболяване, предизвикано от миграция на личинките на
хелминтите [висцерална Larva migrans]

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА УСТНАТА

C00.0

Външна повърхност на горна устна

С00.1

Външна повърхност на долна устна

С00.3

Горна устна, вътрешна повърхност

С00.4

Долна устна, вътрешна повърхност

С00.5

Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

С00.6

Комисура на устните

С00.9

Устна, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на
основата на езика

С01

Злокачествено новообразувание на основата на езика

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ЧАСТИ НА ЕЗИКА

С02.0

Горна повърхност на езика

С02.1

Странични ръбове на езика

С02.2

Долна повърхност на езика

С02.3

Предните две трети на езика, неуточнена част

С02.4

Езикова сливица

С02.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
езика

С02.9

Език, неуточнена част

С03.0

Горен венец

С03.1

Долен венец

С03.9

Венец, неуточнен

С04.0

Предна част на пода на устната кухина

С04.1

Странична част на пода на устната кухина

C04.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
пода на устната кухина

С04.9

Под на устната кухина, неуточнена част

С05.0

Твърдо небце

С05.1

Меко небце

С05.2

Увула

С05.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
небцето

Злокачествено новообразувание на
венците

Злокачествено новообразувание на
пода на устната кухина

Злокачествено новообразувание на
небцето
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Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени части на устната
кухина

Код по
МКБ 10

Заболяване

С05.9

Небце, неуточнено

С06.0

Лигавица на бузите

С06.1

Преддверие на устната кухина

С06.2

Ретромоларна област

С06.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
други и неуточнени части на устната кухина

С06.9

Устна кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на С07
околоушната слюнчена жлеза (паротис)

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГА И НЕУТОЧНЕНА ЧАСТ
НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ

С08.0

Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

С08.1

Подезична жлеза (сублингвална)

С08.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези

С08.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

С09.0

Тонзиларна ямка

С09.1

Тонзиларна дъга

С09.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
тонзилата

С09.9

Тонзила, неуточнена

С10.0

Валекула

С10.1

Предна повърхност на епиглотиса

С10.2

Странична стена на орофаринкса

С10.3

Задна стена на орофаринкса

C10.4

Бранхиална цепка

С10.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
орофаринкса

С10.9

Орофаринкс, неуточнен

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЛИВИЦАТА (ТОНЗИЛА)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОРОФАРИНКСА (МЕЗОФАРИНКС)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С11.0
НИЕ НА НОСОГЛЪТКАТА (НАЗОФАРИ)
С11.1

Злокачествено новообразувание на
пириформения синус

Горна стена на назофаринкса
Задна стена на назофаринкса

С11.2

Странична стена на назофаринкса

С11.3

Предна стена на назофаринкса

C11.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
назофаринкса

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

С12

Злокачествено новообразувание на пириформения синус
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Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХИПОФАРИНКСА

Код по
МКБ 10

Заболяване

С13.0

Посткрикоидна област

С13.1

Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса

С13.2

Задна стена на хипофаринкса

С13.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
хипофаринкса

С13.9

Хипофаринкс, неуточнен

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА УСТНИТЕ,
УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКСА

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
хранопровода

С15.0

Шийната част на хранопровода

С15.1

Гръдната част на хранопровода

С15.2

Коремната част на хранопровода

С15.3

Горната третина на хранопровода

С15.4

Средната третина на хранопровода

С15.5

Долната третина на хранопровода

С15.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
хранопровода

С15.9

Хранопровод, неуточнена част

С16.0

Кардия

С16.1

Дъно на стомаха

С16.2

Тяло на стомаха

С16.3

Антрум на пилора

С16.4

Пилор

С16.5

Малка кривина на стомаха, неуточнена част

С16.6

Голяма кривина на стомаха, неуточнена част

С16.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
стомаха

С16.9

Стомах, неуточнена локализация

С17.0

Дванадесетопръстник

С17.1

Йеюнум

С17.2

Илеум

С17.3

Дивертикул на Meckel

С17.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
тънките черва

С17.9

Тънки черва, неуточнена част

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЪНКИТЕ ЧЕРВА
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Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН)

Код по
МКБ 10

Заболяване

С18.0

Цекум

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

С18.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
дебелото черво

С18.9

Дебело черво, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на
ректосигмоидната област

С19

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

Злокачествено новообразувание на
правото черво (ректум)

С20

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ

С21.0

Анус, неуточнена част

С21.1

Анален канал

C21.2

Клоакогенна зона

С21.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
ректума, ануса и аналния канал

С22.0

Карцином на черния дроб, първичен

С22.1

Карцином на интрахепатални жлъчни пътища

С22.2

Хепатобластом

С22.3

Ангиосарком на черния дроб

С22.4

Други саркоми на черния дроб

С22.7

Други уточнени карциноми на черния дроб

С22.9

Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено

Злокачествено новообразувание на
жлъчния мехур

С23

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ЧАСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА

С24.0

Екстрахепатални жлъчни канали

С24.1

Ампула на Vater

С24.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
жлъчните пътища

Злокачествено новообразувание на
панкреаса

С25.0

Глава на панкреаса

С25.1

Тяло на панкреаса

С25.2

Опашка на панкреаса

Злокачествено новообразувание на
черния дроб и интрахепаталните
жлъчни пътища
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Код по
МКБ 10

Заболяване

С25.3

Панкреатичен канал

С25.4

Ендокринна част на панкреаса

С25.7

Други части на панкреаса

С25.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
панкреаса

С25.9

Злокачествено новообразувание на панкреас, неуточнено

Злокачествено новообразувание на С26.0
храносмилателните органи с друга и
С26.1
неточно определена локализация
С26.8

Чревен тракт, неуточнена част
Далак
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
храносмилателната система

С26.9

Неточно обозначени локализации на храносмилателната система

Злокачествено новообразувание на
носната кухина и средното ухо

С30.0

Носна кухина

С30.1

Средно ухо

Злокачествено новообразувание на
синусите

С31.0

Максиларен синус

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

С31.9

Злокачествено новообразувание на синуси, неуточнено

С32.0

Глотис

С32.1

Супраглотис

С32.2

Субглотис

С32.3

Ларингеален хрущял

С32.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
ларинкса

С32.9

Злокачествено новообразувание на ларинкс, неуточнено

Злокачествено новообразувание на
трахеята

С33

Злокачествено новообразувание на трахеята

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ

С34.0

Главни бронхи

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

С34.9

Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на
ларинкса
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

Злокачествено новообразувание на
тимуса

С37

Злокачествено новообразувание на тимуса

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪРЦЕТО, МЕДИАСТИНУМА
И ПЛЕВРАТА

С38.0

Сърце

С38.1

Преден медиастинум

С38.2

Заден медиастинум

С38.3

Медиастинум, неуточнена част

С38.4

Плевра

С38.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
сърцето, медиастинума и плеврата

С39.0

Горни дихателни пътища, неуточнена част

С39.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
дихателната система и гръдния кош

С39.9

Неточно определени локализации на дихателната система

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ГРЪДНИЯ КОШ

Злокачествено новообразувание на С40.0
костите и ставните хрущяли на крайС40.1
ниците
С40.2

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Злокачествен меланом на кожата

Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник
Къси кости на горния крайник
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

С40.9

Кости и ставни хрущяли на крайниците, с неуточнена локализация

С41.0

Кости на черепа и лицето

С41.1

Долна челюст (мандибула)

С41.2

Гръбначен стълб

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

С41.9

Злокачествено новообразувание на кости и ставни хрущяли, неуточнено

С43.0

Злокачествен меланом на устната

С43.1

Злокачествен меланом на клепача, включително и 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

С43.6

Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния
пояс
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

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

С44.0

Кожа на устните

С44.1

Кожа на клепачи, включително ъглите на клепачните цепки

С44.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

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

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

С44.9

Злокачествено новообразувание на кожата, с неуточнена локализация

C45.0

Мезотелиом на плеврата

C45.1

Мезотелиом на перитонеума

C45.2

Мезотелиом на перикарда

C45.7

Мезотелиом с други локализации

C45.9

Мезотелиом, неуточнен

C46.0

Сарком на Kaposi на кожата

C46.1

Сарком на Kaposi на меките тъкани

C46.2

Сарком на Kaposi на небцето (палатум)

C46.3

Сарком на Kaposi на лимфните възли

C46.7

Сарком на Kaposi с други локализации

C46.8

Сарком на Kaposi на множество органи

C46.9

Сарком на Kaposi, с неуточнена локализация

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- C47.0
НИЕ НА ПЕРИФЕРНИТЕ НЕРВИ И ВЕC47.1
ГЕТАТИВНАТА НЕРВНА СИСТЕМА
C47.2

Периферни нерви на главата, лицето и шията

Други злокачествени новообразувания на кожата

МЕЗОТЕЛИОМ

САРКОМ НА KAPOSI

Периферни нерви на горен крайник, включително областта на раменния пояс
Периферни нерви на долен крайник, включително тазобедрената област

C47.3

Периферни нерви на торакса

C47.4

Периферни нерви на корема

C47.5

Периферни нерви на таза

C47.6

Злокачествено новообразувание на периферни нерви на тялото, неуточнено
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Рубрика по МКБ

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА

Код по
МКБ 10
C47.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
периферните нерви и вегетативната нервна система

C47.9

Периферни нерви и вегетативна нервна система, с неуточнена локализация

С48.0

Ретроперитонеум

С48.1

Уточнена част на перитонеума

С48.2

Перитонеум, неуточнена част

С48.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
ретроперитонеума и перитонеума

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С49.0
НИЕ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИС49.1
ТЕ МЕКИ ТЪКАНИ

Злокачествено новообразувание на
млечната жлеза

Злокачествено новообразувание на
вулвата

Заболяване

Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията
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

С49.4

Съединителна и меки тъкани на корема

С49.5

Съединителна и меки тъкани на таза

С49.6

Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация

С49.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
съединителната и меките тъкани

С49.9

Съединителна и меки тъкани, с неуточнена локализация

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

С50.6

Аксиларно удължение на млечната жлеза

С50.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
млечната жлеза

С50.9

Млечна жлеза, неуточнена част

С51.0

Голяма срамна устна (лабия)

С51.1

Малка срамна устна

С51.2

Клитор

С51.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
вулвата

С51.9

Вулва, неуточнена част
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Код по
МКБ 10

Заболяване

Злокачествено новообразувание на
влагалището (вагината)

С52

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)

Злокачествено новообразувание на
шийката на матката

С53.0

Ендоцервикс

С53.1

Екзоцервикс

С53.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
шийката на матката

С53.9

Шийка на матката, неуточнена част

С54.0

Истмус на матката

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

С54.9

Тяло на матката, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на
матката с неуточнена локализация

С55

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на
яйчника

С56

Злокачествено новообразувание на яйчника

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ
ОРГАНИ

С57.0

Фалопиева тръба

С57.1

Широка връзка

С57.2

Кръгла връзка

С57.3

Параметриум

С57.4

Придатъци на матката, неуточнени

С57.7

Други уточнени части на женските полови органи

С57.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
женските полови органи

С57.9

Женски полови органи, с неуточнена локализация

С60.0

Препуциум

С60.1

Гланс пенис

С60.2

Тяло на пениса

С60.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
пениса

С60.9

Пенис, с неуточнена локализация

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА

C61

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА

Злокачествено новообразувание на
тестиса

С62.0

Недесцендирал тестис

С62.1

Десцендирал тестис

Злокачествено новообразувание на
тялото на матката

Злокачествено новообразувание на
пениса
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Код по
МКБ 10
С62.9

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С63.0
НИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
С63.1
ЧАСТИ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАС63.2
НИ

Заболяване
Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено
Епидидим
Семенна връв
Скротум

С63.7

Други уточнени части на мъжките полови органи

С63.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
мъжките полови органи

С63.9

Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ
НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ

С64

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на
бъбречното легенче

С65

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на
уретера

С66

Злокачествено новообразувание на уретера

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

С67.6

Отвор на уретера (орифициума)

С67.7

Урахус

С67.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
пикочния мехур

C67.9

Пикочен мехур, с неуточнена локализация

С68.0

Уретра

С68.1

Парауретрални жлези

С68.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
пикочните органи

С68.9

Злокачествено новообразувание на пикочни органи, неуточнено

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени части на пикочните органи

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С69.0
НИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАС69.1
ТЪЦИ
С69.2

Конюнктива
Роговица
Ретина

С69.3

Хороидея

С69.4

Цилиарно тяло

С69.5

Слъзна жлеза и канали
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

С69.6

Орбита

С69.8

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

С69.9

Око, неуточнена част

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С70.0
НИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕС70.1
НИНГИ)
С70.9

Церебрални менинги

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК

С71.0

Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули)

С71.1

Фронтален лоб

С71.2

Темпорален лоб

С71.3

Париетален лоб

С71.4

Окципитален лоб

С71.5

Мозъчно стомахче

С71.6

Малък мозък

С71.7

Мозъчен ствол

С71.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
главния мозък

С71.9

Главен мозък, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на С72.0
гръбначния мозък, черепномозъчниС72.1
те нерви и други части на централнаС72.2
та нервна система

Спинални менинги
Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено

Гръбначен мозък
Конска опашка (кауда еквина)
Обонятелен нерв (олфакторен)

С72.3

Зрителен нерв

С72.4

Слухов нерв

С72.5

Други и неуточнени черепномозъчни нерви

С72.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на
главния мозък и другите части на централната нервна система

С72.9

Централна нервна система, уточнена част

Злокачествено новообразувание на
щитовидната жлеза

С73

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

Злокачествено новообразувание на
надбъбречната жлеза

С74.0

Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза

С74.1

Медула на надбъбречната жлеза

С74.9

Надбъбречна жлеза, неуточнена част

С75.0

Паращитовидна жлеза

С75.1

Хипофиза

С75.2

Краниофарингеален канал

С75.3

Епифизна (пинеална) жлеза

Злокачествено новообразувание на
други ендокринни жлези и сродни
структури
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Рубрика по МКБ

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

ВТОРИЧНО И НЕУТОЧНЕНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ

Код по
МКБ 10
С75.4

Каротидни телца

С75.5

Аортно телце и други параганглии

С75.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена

С75.9

Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза, неуточнено

С76.0

Глава, лице и шия

С76.1

Гръден кош

С76.2

Корем

С76.3

Таз

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

С77.0

Лимфни възли на главата, лицето и шията

С77.1

Интраторакални лимфни възли

С77.2

Интраабдоминални лимфни възли

С77.3

Лимфни възли на подмишницата и горния крайник

С77.4

Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник

С77.5

Лимфни възли на таза

С77.8

Лимфни възли с множествена локализация

С77.9

Лимфни възли с неуточнена локализация

Вторично злокачествено новообра- С78.0
зувание на дихателната и храносмиС78.1
лателната система
С78.2

Вторично злокачествено новообразувание с други локализации

Заболяване

Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб
Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума
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

С78.7

Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб

С78.8

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи

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
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

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

Злокачествено новообразувание с
неуточнена локализация

C 80

Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

Болест на Hodgkin

С81.0

Лимфоцитно преобладаване

С81.1

Нодуларна склероза

С81.2

Смесен целуларитет

С81.3

Лифмоцитно изчерпване

C81.7

Друга болест на Hodgkin

C81.9

Болест на Hodgkin, неуточнена

C82.0

Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен

C82.1

Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен

C82.2

Едроклетъчен, фоликуларен

C82.7

Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом

С82.9

Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен

C83.0

Дребноклетъчен (дифузен)

C83.1

Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)

C83.2

Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)

С83.3

Едроклетъчен (дифузен)

C83.4

Имунобластен (дифузен)

C83.5

Лимфобластен (дифузен)

C83.6

Недиференциран (дифузен)

С83.7

Тумор на Burkitt

С83.8

Други видове дифузен нехочкинов лимфом

C83.9

Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен

С84.0

Mycosis fungoides

С84.1

Болест на Sezary

C84.2

Т-зонов лимфом

C84.3

Лимфоепителоиден лимфом

Фоликуларен (нодуларен) нехочкинов лимфом

Дифузен нехочкинов лимфом

Периферни и кожни Т-клетъчни
лимфоми
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

C84.4

Периферен Т-клетъчен лимфом

C84.5

Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

С85.0

Лимфосарком

C85.1

В-клетъчен лимфом, неуточнен

С85.7

Други уточнени типове на нехочкинов лимфом

С85.9

Нехочкинов лимфом, неуточнен

C88.0

Макроглобулинемия на Waldenstrom

C88.1

Болест на алфа-тежките вериги

C88.2

Болест на гама-тежките вериги

C88.3

Имунопролиферативна болест на тънките черва

C88.7

Други злокачествени имунопролиферативни болести

С88.9

Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ

С90.0

Множествен миелом

С90.1

Плазмоклетъчна левкемия

C90.2

Плазмоцитом, екстрамедуларен

Лимфоидна левкемия

C91.0

Остра лимфобластна левкемия

С91.1

Хронична лимфоцитна левкемия

C91.2

Подостра лимфоцитна левкемия

C91.3

Пролимфоцитна левкемия

С91.4

Косматоклетъчна левкемия

C91.5

Т-клетъчна левкемия при възрастни

C91.7

Друга лимфоидна левкемия

С91.9

Лимфоидна левкемия, неуточнена

C92.0

Остра миелоидна левкемия

С92.1

Хронична миелоидна левкемия

C92.2

Подостра миелоидна левкемия

С92.3

Миелоиден сарком

C92.4

Остра промиелоцитна левкемия

C92.5

Остра миеломоноцитна левкемия

C92.7

Друга миелоидна левкемия

С92.9

Миелоидна левкемия, неуточнена

C93.0

Остра моноцитна левкемия

С93.1

Хронична моноцитна левкемия

C93.2

Подостра моноцитна левкемия

ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ТИПОВЕ НА
НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ

Злокачествени имунопролиферативни болести

Миелоидна левкемия

Моноцитна левкемия
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Рубрика по МКБ

Други левкемии с уточнен клетъчен
вид

Левкемия с неуточнен клетъчен тип

Други и неуточнени злокачествени
новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

Код по
МКБ 10

Заболяване

C93.7

Друга моноцитна левкемия

С93.9

Моноцитна левкемия, неуточнена

C94.0

Остра еритремия и еритролевкемия

С94.1

Хронична еритремия

С94.2

Остра мегакариобластна левкемия

C94.3

Мастоклетъчна левкемия

C94.4

Остра панмиелоза

C94.5

Остра миелофиброза

C94.7

Друга уточнена левкемия

C95.0

Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.1

Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.2

Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.7

Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.9

Левкемия, неуточнена

С96.0

Болест на Letterer – Sive

С96.1

Злокачествена хистиоцитоза

С96.2

Злокачествен мастоклетъчен тумор

C96.3

Истински хистиоцитен лимфом

C96.7

Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и
сродните им тъкани

С96.9

Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВА- C97
НИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ
(ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪРВИЧНИ)
МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

КАРЦИНОМ IN SITU НА УСТНАТА КУ- D00.0
ХИНА, ХРАНОПРОВОДА И СТОМАХА
D00.1

Устни, устна кухина и фаринкс

КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И
НЕУТОЧНЕНИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ
ОРГАНИ

Хранопровод

D00.2

Стомах

D01.0

Колон

D01.1

Ректосигмоидална област

D01.2

Ректум

D01.3

Анус и анален канал

D01.4

Други и неуточнени части на червата

D01.5

Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища

D01.7

Други уточнени храносмилателни органи
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Рубрика по МКБ

КАРЦИНОМ IN SITU НА СРЕДНОТО
УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

МЕЛАНОМ IN SITU

КАРЦИНОМ IN SITU НА КОЖАТА

КАРЦИНОМ IN SITU НА МЛЕЧНАТА
ЖЛЕЗА

Код по
МКБ 10

Заболяване

D01.9

Храносмилателен орган, неуточнен

D02.0

Ларинкс

D02.1

Трахея

D02.2

Бронх и бял дроб

D02.3

Други части на дихателната система

D02.4

Дихателна система, неуточнена част

D03.0

Меланом in situ на устни

D03.1

Меланом in situ на клепач, включително ръбовете му

D03.2

Меланом in situ на ухо и външен слухов канал

D03.3

Меланом in situ на други и неуточнени части на лицето

D03.4

Меланом in situ на окосмената част на главата и шията

D03.5

Меланом in situ на тялото

D03.6

Меланом in situ на горен крайник, включително раменния пояс

D03.7

Меланом in situ на долен крайник, включително тазобедрената област

D03.8

Меланом in situ с други локализации

D03.9

Меланом in situ, неуточнен

D04.0

Кожа на устни

D04.1

Кожа на клепач, включително ръбовете му

D04.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

D04.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

D04.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

D04.5

Кожа на тялото

D04.6

Кожа на горен крайник, включително раменния пояс

D04.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

D04.8

Кожа с други локализации

D04.9

Кожа, с неуточнена локализация

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

КАРЦИНОМ IN SITU НА ШИЙКАТА НА D06.0
МАТКАТА
D06.1

Ендоцервикс
Екзоцервикс

D06.7

Други части на шийката на матката

D06.9

Шийка на матката, неуточнена част
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Рубрика по МКБ
КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И
НЕУТОЧНЕНИ ПОЛОВИ ОРГАНИ

Код по
МКБ 10

Заболяване

D07.0

Ендометриум

D07.1

Вулва

D07.2

Влагалище

D07.3

Други и неуточнени женски полови органи

D07.4

Пенис

D07.5

Простата

D07.6

Други и неуточнени мъжки полови органи

КАРЦИНОМ IN SITU С ДРУГИ И НЕУ- D09.0
ТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
D09.1

Пикочен мехур
Други и неуточнени пикочни органи

D09.2

Око

D09.3

Щитовидна и други ендокринни жлези

D09.7

Карцином in situ с други уточнени локализации

D09.9

Карцином in situ, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D10.0
ВАНИЕ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИD10.1
НА И ФАРИНКСА
D10.2

Устни
Език
Под на устната кухина

D10.3

Други и неуточнени части на устната кухина

D10.4

Сливица (тонзила)

D10.5

Други части на орофаринкса

D10.6

Назофаринкс

D10.7

Хипофаринкс

D10.9

Фаринкс, неуточнен

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ
ЖЛЕЗИ

D11.0

Паротидна жлеза

D11.7

Други големи слюнчени жлези

D11.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ

D12.0

Цекум

D12.1

Апендикс

D12.2

Възходяща част (асценденс) на колона

D12.3

Напречна част (трансверзум) на колона

D12.4

Низходяща част (десценденс) на колона

D12.5

Сигмоидална част на колона

D12.6

Колон, неуточнена част

D12.7

Ректосигмоидална област

D12.8

Ректум
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10
D12.9

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D13.0
ВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕD13.1
ДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАD13.2
ТЕЛНАТА СИСТЕМА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ОРГАНИ В ГРЪДНИЯ КОШ

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ
ХРУЩЯЛИ

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МАСТНАТА ТЪКАН

Заболяване
Анус и анален канал
Хранопровод
Стомах
Дванадесетопръстник (дуоденум)

D13.3

Други и неуточнени части на тънките черва

D13.4

Черен дроб

D13.5

Екстрахепатални жлъчни пътища

D13.6

Панкреас

D13.7

Ендокринна част на панкреаса

D13.9

Неточно определени локализации на храносмилателната система

D14.0

Средно ухо, носна кухина и синуси

D14.1

Ларинкс

D14.2

Трахея

D14.3

Бронхи и бял дроб

D14.4

Дихателна система, с неуточнена локализация

D15.0

Тимус

D15.1

Сърце

D15.2

Медиастинум

D15.7

Други уточнени органи в гръдния кош

D15.9

Орган в гръдния кош, неуточнен

D16.0

Скапула и дълги кости на горен крайник

D16.1

Къси кости на горен крайник

D16.2

Дълги кости на долен крайник

D16.3

Къси кости на долен крайник

D16.4

Кости на черепа и лицето

D16.5

Кост на долна челюст

D16.6

Гръбначен стълб

D16.7

Ребра, гръдна кост и ключица

D16.8

Кости на таза, сакрума и опашката

D16.9

Кост и ставен хрущял, неуточнени

D17.0

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната
тъкан на главата, лицето и шията

D17.1

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната
тъкан на тялото
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ХЕМАНГИОМ И ЛИМФАНГИОМ С
КАКВАТО И ДА Е ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Код по
МКБ 10

Заболяване

D17.2

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната
тъкан на крайниците

D17.3

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната
тъкан с други и неуточнени локализации

D17.4

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на органите в гръдния
кош

D17.5

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на коремните органи

D17.6

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на семенната връв

D17.7

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан с други локализации

D17.9

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан, с неуточнена локализация

D18.0

Хемангиом с каквато и да е локализация

D18.1

Лимфангиом с каквато и да е локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D19.0
ВАНИЕ НА МЕЗОТЕЛИАЛНАТА ТЪКАН
D19.1

Мезотелиална тъкан на плеврата
Мезотелиална тъкан на перитонеума

D19.7

Мезотелиална тъкан с други локализации

D19.9

Мезотелиална тъкан, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D20.0
ВАНИЕ НА МЕКАТА ТЪКАН НА
D20.1
РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА

Ретроперитонеум

ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИ МЕКИ ТЪКАНИ

D21.0

Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето и шията

D21.1

Съединителна и други меки тъкани на горен крайник, включително областта на
раменния пояс

D21.2

Съединителна и други меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

D21.3

Съединителна и други меки тъкани на гръдния кош

D21.4

Съединителна и други меки тъкани на корема

D21.5

Съединителна и други меки тъкани на таза

D21.6

Съединителна и други меки тъкани на тялото, неуточнена част

D21.9

Съединителна и други меки тъкани, с неуточнена локализация

D22.0

Меланоцитен невус на устните

D22.1

Меланоцитен невус на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

D22.2

Меланоцитен невус на ухото и външния слухов канал

D22.3

Меланоцитен невус на други и неуточнени части на лицето

D22.4

Меланоцитен невус на окосмената част на главата и шията

D22.5

Меланоцитен невус на тялото

МЕЛАНОЦИТЕН НЕВУС

Перитонеум
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Код по
МКБ 10

Заболяване

D22.6

Меланоцитен невус на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D22.7

Меланоцитен невус на долен крайник, включително тазобедрената област

D22.9

Меланоцитен невус, неуточнен

D23.0

Кожа на устните

D23.1

Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

D23.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

D23.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

D23.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

D23.5

Кожа на тялото

D23.6

Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D23.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

D23.9

Кожа, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

D24

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НООВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА

D25.0

Субмукозен лейомиом на матката

D25.1

Интрамурален лейомиом на матката

D25.2

Субсерозен лейомиом на матката

D25.9

Лейомиом на матката, неуточнен

D26.0

Шийка на матката

D26.1

Тяло на матката

D26.7

Други части на матката

D26.9

Матка, неуточнена част

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА

D27

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ
ОРГАНИ

D28.0

Вулва

D28.1

Влагалище

D28.2

Маточни тръби и връзки

D28.7

Други уточнени женски полови органи

D28.9

Женски полови органи, с неуточнена локализация

ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА

ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА МАТКАТА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D29.0
ВАНИЕ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАD29.1
НИ
D29.2

Пенис
Простата
Тестис

D29.3

Епидидим

D29.4

Скротум

D29.7

Други мъжки полови органи
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Рубрика по МКБ

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ

Код по
МКБ 10

Заболяване

D29.9

Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

D30.0

Бъбрек

D30.1

Бъбречно легенче

D30.2

Уретер

D30.3

Пикочен мехур

D30.4

Уретра

D30.7

Други пикочни органи

D30.9

Пикочни органи, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D31.0
ВАНИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИD31.1
ДАТЪЦИ
D31.2

Конюнктива
Роговица
Ретина

D31.3

Хориоидея

D31.4

Цилиарно тяло

D31.5

Слъзна жлеза и канали

D31.6

Орбита, неуточнена част

D31.9

Око, неуточнена част

D32.0

Обвивки на главния мозък

D32.1

Обвивки на гръбначния мозък

D32.9

Мозъчни обвивки, неуточнени

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D33.0
ВАНИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ДРУD33.1
ГИ ЧАСТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА
D33.2
СИСТЕМА

Главен мозък, супратенториум

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ
(МЕНИНГИТЕ)

Главен мозък, инфратенториум
Главен мозък, неуточнена част

D33.3

Черепномозъчни нерви

D33.4

Гръбначен мозък

D33.7

Други уточнени части на централната нервна система

D33.9

Централна нервна система, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

D34

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ЕНДОКРИННИ ЖЛЕЗИ

D35.0

Надбъбречна жлеза

D35.1

Паращитовидна жлеза

D35.2

Хипофиза

D35.3

Краниофарингеален канал

D35.4

Епифизна (пинеална) жлеза

D35.5

Каротидно телце

D35.6

Аортно телце и други параганглии
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10
D35.7

Други уточнени ендокринни жлези

D35.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза

D35.9

Ендокринна жлеза, неуточнена

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D36.0
ВАНИЕ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОD36.1
КАЛИЗАЦИИ
D36.7
D36.9
НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕD37.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
D37.1
УСТНАТА КУХИНА И ХРАНОСМИЛАD37.2
ТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
СРЕДНОТО УХО, ДИХАТЕЛНАТА
СИСТЕМА И ОРГАНИТЕ В ГРЪДНИЯ
КОШ

Заболяване

Лимфни възли
Периферни нерви и вегетативна нервна система
Други уточнени локализации
Доброкачествено новообразувание, с неуточнена локализация
Устна, устна кухина и фаринкс
Стомах
Тънки черва

D37.3

Апендикс

D37.4

Колон

D37.5

Ректум

D37.6

Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища

D37.7

Други храносмилателни органи

D37.9

Храносмилателни органи, неуточнени

D38.0

Ларинкс

D38.1

Трахея, бронхи и бял дроб

D38.2

Плевра

D38.3

Медиастинум

D38.4

Тимус

D38.5

Други дихателни органи

D38.6

Дихателни органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕD39.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
D39.1
ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
D39.2

Матка
Яйчник
Плацента

D39.7

Други женски полови органи

D39.9

Женски полови органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕD40.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
D40.1
МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
D40.7
D40.9
НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕD41.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
D41.1

Простата
Тестис
Други мъжки полови органи
Мъжки полови органи, неуточнени
Бъбрек
Бъбречно легенче
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Рубрика по МКБ
ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ

Код по
МКБ 10

Заболяване

D41.2

Уретер

D41.3

Уретра

D41.4

Пикочен мехур

D41.7

Други пикочни органи

D41.9

Пикочни органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕD42.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
D42.1
МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ
D42.9

Менинги на главния мозък

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕD43.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
D43.1
ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ЦЕНТРАЛНАТА
D43.2
НЕРВНА СИСТЕМА

Главен мозък, супратенториум
Главен мозък, инфратенториум
Главен мозък, неуточнена част
Черепномозъчни нерви

D43.4

Гръбначен мозък

D43.7

Други уточнени части на централната нервна система

D43.9

Централна нервна система, неуточнена част
Щитовидна жлеза
Надбъбречна жлеза
Паращитовидна жлеза

D44.3

Хипофиза

D44.4

Краниофарингеален канал

D44.5

Епифизна (пинеална) жлеза

D44.6

Каротидно телце

D44.7

Аортно телце и други параганглии

D44.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза

D44.9

Ендокринна жлеза, неуточнена

D45

ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА

МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ D46.0

ДРУГИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С

Менинги, неуточнени

D43.3

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕD44.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
D44.1
ЕНДОКРИННИТЕ ЖЛЕЗИ
D44.2

ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА

Менинги на гръбначния мозък

Рефрактерна анемия без сидеробласти, определена така

D46.1

Рефрактерна анемия със сидеробласти

D46.2

Рефрактерна анемия с повишен брой бласти

D46.3

Рефрактерна анемия с повишен брой бласти в трансформация

D46.4

Рефрактерна анемия, неуточнена

D46.7

Други миелодиспластични синдроми

D46.9

Миелодиспластичен синдром, неуточнен

D47.0

Хистиоцитни и мастоклетъчни тумори с неопределен или неизвестен характер
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Рубрика по МКБ
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН
ХАРАКТЕР НА ЛИМФНАТА, КРЪВОТВОРНАТА И СРОДНИТЕ ИМ ТЪКАНИ

Код по
МКБ 10

Заболяване

D47.1

Хронична миелопролиферативна болест

D47.2

Моноклонална гамопатия

D47.3

Есенциална (хеморагична) тромбоцитемия

D47.7

Други уточнени новообразувания с неопределен или неизвестен характер на
лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

D47.9

Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

D48.0

Кости и ставни хрущяли

D48.1

Съединителна и други меки тъкани

D48.2

Периферни нерви и вегетативна нервна система

D48.3

Ретроперитонеум

D48.4

Перитонеум

D48.5

Кожа

D48.6

Млечна жлеза

D48.7

Други уточнени локализации

D48.9

Новообразувание с неопределен или неизвестен характер, неуточнено

D50.0

Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична)

D50.9

Желязонедоимъчна анемия, неуточнена

D55.0

Анемия, дължаща се на недостиг на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа [G6PD]

D55.1

Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната на глутатиона

D55.9

Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена

D56.1

Бета-таласемия

D56.9

Таласемия, неуточнена

Сърповидно-клетъчни нарушения

D57.1

Сърповидно-клетъчна анемия без криза

Други наследствени хемолитични
анемии

D58.0

Наследствена сфероцитоза

D58.1

Наследствена елиптоцитоза

Придобита хемолитична анемия

D59.1

Други автоимунни хемолитични анемии

D59.3

Хемолитично-уремичен синдром

D59.5

Пароксизмална нощна хемоглобинурия [Синдром на Marchiafava-Micheli]

D59.9

Придобита хемолитична анемия, неуточнена

Придобита (чиста) аплазия на
еритроцитите (еритробластопения)

D60.0

Хронична придобита (чиста) аплазия на еритроцитите

Други апластични анемии

D61.0

Конституционална апластична анемия

D61.9

Апластична анемия, неуточнена

D64.0

Наследствена сидеробластна анемия

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР С
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Желязонедоимъчна анемия
Анемия, дължаща се на ензимни нарушения

Таласемия

Други анемии
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

Вроден дефицит на фактор VIII

D66

Вроден дефицит на фактор VIII

Вроден дефицит на фактор IX

D67

Вроден дефицит на фактор IX

Други нарушения на кръвосъсирването

D68.0

Болест на Von Willebrand

D68.1

Вроден дефицит на фактор XI

D68.2

Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването

D69.3

Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

D69.5

Вторична тромбоцитопения

D69.6

Тромбоцитопения, неуточнена

D80.0

Наследствена хипогамаглобулинемия

D80.1

Нефамилна хипогамаглобулинемия

D80.2

Селективен дефицит на имуноглобулин A [IgA]

D80.3

Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG]

D80.4

Селективен дефицит на имуноглобулин M [IgM]

D80.5

Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM]

D80.6

Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия

D80.7

Преходна хипогамаглобулинемия при деца

D80.8

Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела

D80.9

Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен

D81.0

Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза

D81.1

Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на T- и B-клетки

D81.2

Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на Bклетки

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

D81.9

Комбиниран имунодефицит, неуточнен

D82.0

Синдром на Wiskott-Aldrich

D82.1

Синдром на Di George

D82.2

Имунодефицит с къси крайници

D82.3

Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на
Epstein-Barr

Пурпура и други хеморагични
състояния

Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела

Комбинирани имунодефицитни
състояния

Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти
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Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Обикновен променлив имунодефицит

Други имунодефицити

САРКОИДОЗА

Други видове хипотиреоидизъм

Тиреотоксикоза

Тиреоидит
Инсулинозависим захарен диабет

Код по
МКБ 10

Заболяване

D82.4

Синдром на хиперимуноглобулин E [IgE]

D82.8

Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти

D82.9

Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен

D83.0

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и
функцията на B-клетките

D83.1

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните T-клетки

D83.2

Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към B- или T-клетки

D83.8

Други обикновени променливи имунодефицитни състояния

D83.9

Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен

D84.0

Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите

D84.1

Дефекти в системата на комплемента

D84.8

Други уточнени имунодефицити

D84.9

Имунодефицит, неуточнен

D86.0

Саркоидоза на белите дробове

D86.1

Саркоидоза на лимфните възли

D86.2

Саркоидоза на белите дробове със саркоидоза на лимфните възли

D86.3

Саркоидоза на кожата

E03.0

Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша

E03.1

Вроден хипотиреоидизъм без гуша

E03.4

Атрофия на щитовидната жлеза (придобита)

E03.8

Други уточнени видове хипотиреоидизъм

Е05.0

Тиреотоксикоза с дифузна гуша

Е05.1

Тиреотоксикоза с токсичен единичен възел

Е05.2

Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша

Е05.3

Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан

E05.4

Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана (factitia)

Е06.3

Автоимунен тиреоидит

E06.5

Други хронични тиреоидити

Е10.2

Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения

Е10.3

Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения

Е10.4

Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения

Е10.5

Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения

E10.6

Инсулинозависим захарен диабет с други уточнени усложнения

Е10.9

Инсулинозависим захарен диабет без усложнения
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Рубрика по МКБ
Неинсулинозависим захарен диабет

Код по
МКБ 10

Заболяване

E11.2

Неинсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения

E11.3

Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения

E11.4

Неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения

E11.5

Неинсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения

E11.6

Неинсулинозависим захарен диабет с други уточнени усложнения

E11.9

Неинсулинозависим захарен диабет без усложнения

ХИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗЪМ И ДРУГИ E21.0
РАЗСТРОЙСТВА НА ПАРАЩИТОE21.1
ВИДНИТЕ ЖЛЕЗИ

Първичен хиперпаратиреоидизъм

Хиперфункция на хипофизата

Е22.0

Акромегалия и хипофизарен гигантизъм

Е22.1

Хиперпролактинемия

Е22.8

Други хиперфункции на хипофизата

Хипофункция и други разстройства
на хипофизата

Е23.0

Хипопитуитаризъм

Е23.2

Безвкусен диабет

Синдром на Cushing

Е24.0

Синдром на Cushing с хипофизарен произход

E24.3

Ектопичен ACTH синдром

Е26.0

Първичен хипералдостеронизъм

Е26.1

Вторичен хипералдостеронизъм

Хипералдостеронизъм

Вторичен хиперпаратиреоидизъм, некласифициран другаде

Други разстройства на надбъбречни- Е27.1
те жлези

Първична недостатъчност на кората на надбъбреците

ДИСФУНКЦИЯ НА ЯЙЧНИЦИТЕ

E28.2

Синдром на поликистоза на яйчниците

ДИСФУНКЦИЯ НА ТЕСТИСИТЕ

E29.0

Тестикуларна хиперфункция

E29.1

Тестикуларна хипофункция

Е70.0

Класическа фенилкетонурия

Е70.1

Други видове хиперфенилаланинемия

Е70.2

Разстройства на обмяната на тирозина

РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА
АРОМАТНИТЕ АМИНОКИСЕЛИНИ

Разстройства на обмяната на амино- Е71.1
киселините с разклонена верига и на
Е71.3
мастните киселини

Други разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига

ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА АМИНОКИСЕЛИНИТЕ

Е72.2

Разстройства на метаболитния цикъл на уреята

Други разстройства на обмяната на
въглехидратите

Е74.0

Болести на натрупването на гликоген

Е74.2

Разстройства на обмяната на галактоза

Разстройство на обмяната на мастните киселини

Разстройства на обмяната на сфинго- Е75.0
липидите и други нарушения на
Е75.2
натрупването на липидите

Ганглиозидоза

Разстройства на обмяната на глюко-

Мукополизахаридоза тип 2

Е76.1

Други сфинголипидози
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

заминогликаните

Е76.2

Други мукополизахаридози

Кистозна фиброза (муковисцидоза)

Е84.0

Кистозна фиброза с белодробни прояви

Е84.1

Кистозна фиброза с чревни прояви

Е85.1

Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия

Амилоидоза

ЕНДОКРИННИ И МЕТАБОЛИТНИ
E89.2
РАЗСТРОЙСТВА, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕД
Е89.3
МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, НЕКЛАE89.4
СИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ
Шизофрении

Маниен епизод

Биполярно афективно разстройство

Депресивен епизод

Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм
Следпроцедурен хипопитуитаризъм
Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците

E89.8

Други ендокринни и метаболитни разстройства след медицински процедури

F20.0

Параноидна шизофрения

F20.1

Хебефренна шизофрения

F20.3

Недиферинцирана шизофрения

F20.4

Постшизофренна депресия

F20.5

Резидуална шизофрения

F20.6

Обикновена шизофрения

F20.8

Друга шизофрения

F30.0

Хипомания

F30.1

Мания без психотични симптоми

F30.2

Мания с психотични симптоми

F30.8

Други манийни епизоди

F30.9

Маниен епизод, неуточнен

F31.0

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – хипоманиен

F31.1

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен без психотични
симптоми

F31.2

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен с психотични
симптоми

F31.3

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – умерена или лека депресия

F31.4

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – тежка депресия без психотични симптоми

F31.5

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – тежка депресия с психотични симптоми

F31.6

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – смесен

F31.7

Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия

F31.8

Други биполярни афективни разстройства

F31.9

Биполярно афективно разстройство, неуточнено

F32.0

Лек депресивен епизод
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Рубрика по МКБ

РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО
РАЗСТРОЙСТВО

Фобийни тревожни разстройства

Други тревожни разстройства

Обсесивно-компулсивно
разстройство

Дисоциативни (конверсионни)
разстройства

Код по
МКБ 10

Заболяване

F32.1

Умерено тежък депресивен епизод

F32.2

Тежък депресивен епизод без психотични симптоми

F32.3

Тежък депресивен епизод с психотични симптоми

F32.8

Други депресивни епизоди

F32.9

Депресивен епизод, неуточнен

F33.0

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – лек

F33.1

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – умерено тежък

F33.2

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък без психотични симптоми

F33.3

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък с психотични
симптоми

F33.4

Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия

F33.8

Други рецидивиращи депресивни разстройства

F33.9

Рецидивиращо депресивно разстройство, неуточнено

F40.0

Агорафобия

F40.1

Социални фобии

F40.2

Специфични (изолирани) фобии

F40.8

Други фобийни тревожни разстройства

F40.9

Фобийно тревожно разстройство, неуточнено

F41.0

Паническо разстройство [епизодична пароксизмална тревожност]

F41.1

Генерализирана тревожност

F41.2

Смесено тревожно-депресивно разстройство

F41.3

Други смесени тревожни разстройства

F41.8

Други уточнени тревожни разстройства

F41.9

Тревожно разстройство, неуточнено

F42.0

С преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъвквания

F42.1

С преобладаване на компулсивни действия [натрапливи ритуали]

F42.2

Смесени натрапливи мисли и действия

F42.8

Други обсесивно-компулсивни разстройства

F42.9

Обсесивно-компулсивно разстройство, неуточнено

F44.0

Дисоциативна амнезия

F44.1

Дисоциативна фуга

F44.2

Дисоциативен ступор

F44.3

Транс или състояния на обладаност

F44.4

Дисоциативни разстройства на моториката

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.156/454

Приложение № 10 към чл. 21, ал. 1

Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

F44.5

Дисоциативни гърчове

F44.6

Дисоциативна анестезия или загуба на сетивност

F44.7

Смесени дисоциативни [конверсионни] разстройства

F44.8

Други дисоциативни [конверсионни] разстройства

F44.9

Дисоциативно [конверсионно] разстройство, неуточнено

F45.0

Психосоматично разстройство

F45.1

Недиференцирано соматоформно разстройство

F45.2

Хипохондрично разстройство

F45.3

Соматоформна вегетативна дисфункция

F45.4

Персистиращо соматоформно болково разстройство

F45.8

Други соматоформни разстройства

F45.9

Соматоформно разстройство, неуточнено

F48.0

Неврастения

F48.1

Синдром на деперсонализация-дереализация

F48.8

Други уточнени невротични разстройства

F48.9

Невротично разстройство, неуточнено

БОЛЕСТ НА PARKINSON

G20

БОЛЕСТ НА PARKINSON

БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР

G30.0

Ранна болест на Алцхаймер

G30.1

Късна болест на Алцхаймер

G30.8

Други форми на болестта на Алцхаймер

G30.9

Болест на Алцхаймер, неуточнена

Соматоформни разстройства

Други невротични разстройства

Други дегенеративни болести на
G31.0
нервната система, некласифицирани
другаде

Ограничена атрофия на главния мозък

МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

G35

МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Епилепсия

G40.6

Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени

G40.7

Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal, неуточнени

G40.9

Епилепсия, неуточнена

G54.0

Увреждания на брахиалния плексус

G54.1

Увреждания на лумбо-сакралния плексус

G54.2

Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде

G54.3

Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани другаде

G54.4

Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, некласифицирани другаде

G54.5

Невралгична амиотрофия

G54.6

Фантомен синдром на крайник с болка

Увреждания на нервните коренчета
и плексуси
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Код по
МКБ 10

Заболяване

ПОЛИНЕВРОПАТИИ ПРИ БОЛЕСТИ,
КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

G63.2

Диабетна полиневропатия (Е10 – Е14† с общ четвърти знак .4)

Myasthenia gravis и други увреждания на нервно-мускулния синапс

G70.0

Myasthenia gravis

G70.2

Вродена или придобита миастения

Първични мускулни увреждания

G71.0

Мускулна дистрофия

G71.1

Миотонични увреждания

G71.2

Вродени миопатии

G71.9

Първично мускулно увреждане, неуточнено

Други болести на гръбначния мозък

G95.0

Сирингомиелия и сирингобулбия

Кератит

Н16.0

Язва на роговицата

H16.1

Други повърхностни кератити без конюнктивит

H16.2

Кератоконюнктивит

Н16.3

Интерстициален и дълбок кератит

Н16.4

Неоваскуларизация на роговицата

Цикатрикси и мътнини на роговицата H17.0

Левкома (адхерентна)

Други болести на роговицата

H18.4

Дегенерация на роговицата

Н18.6

Кератоконус

H34.0

Преходна ретинална артериална оклузия

H34.1

Централна ретинална артериална оклузия

H34.2

Други ретинални артериални оклузии

H34.8

Други ретинални съдови оклузии

H34.9

Ретинална съдова оклузия, неуточнена

Н35.3

Дегенерация на макулата и задния полюс

Н35.4

Периферни ретинални дегенерации

H35.7

Отделяне, разцепване на слоевете на ретината

Оклузия на съдовете на ретината

Други болести на ретината

УВРЕЖДАНИЯ НА РЕТИНАТА ПРИ БО- Н36.0
ЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Диабетна ретинопатия (Е10 – Е14† с общ четвърти знак .3)

Глаукома

Н40.0

Суспектна глаукома

Н40.1

Първична глаукома с отворен ъгъл

Н40.2

Първична глаукома със затворен ъгъл

H40.3

Вторична глаукома, посттравматична

H40.4

Вторична глаукома, дължаща се на възпалително заболяване на окото

Н40.5

Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото

H40.6

Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства

H40.8

Друга глаукома
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Код по
МКБ 10

Заболяване

H40.9

Глаукома, неуточнена

H44.2

Дегенеративна миопия

Н44.5

Дегенеративни състояния на очната ябълка

Неврит на зрителния нерв

Н46

Неврит на зрителния нерв

Други болести на зрителния нерв и
зрителните пътища

H47.0

Болести на зрителния нерв, некласифицирани другаде

H47.1

Едем на папилата, неуточнен

Н47.2

Атрофия на зрителния нерв

H47.3

Други болести на папилата

H47.4

Увреждания на хиазмата

Н47.5

Увреждания на другите зрителни пътища

Н47.6

Увреждания на зрителната област в кората

H47.7

Болест на зрителните пътища, неуточнена

H54.1

Слепота на едното око, намалено зрение на другото око

H54.3

Неопределена загуба на зрението на двете очи

H54.4

Слепота на едното око

H54.6

Неопределена загуба на зрението на едното око

Н65.2

Хронично серозно възпаление на средното ухо

Н65.3

Хронично мукоидно възпаление на средното ухо

H65.4

Други хронични негнойни възпаления на средното ухо

Н66.1

Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо

H66.2

Хронично епитимпано-антрален гноен отит на средното ухо

H66.3

Други хронични гнойни отити на средното ухо

Н70.1

Хроничен мастоидит

Н70.2

Петрозит

ОТОСКЛЕРОЗА

H80.2

Кохлеарна отосклероза

НАРУШЕНИЕ НА ВЕСТИБУЛАРНАТА
ФУНКЦИЯ

H81.0

Болест на Meniere

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ВЪТРЕШНОТО
УХО

H83.0

Лабиринтит

Болести на очната ябълка

Слепота и намалено зрение

Негнойно възпаление на средното
ухо

Гнойно и неуточнено възпаление на
средното ухо

Мастоидит и сродни състояния

Глухота, свързана с нарушения в про- H90.0
веждането на звука (кондуктивна), и
H90.1
невросензорна загуба на слуха
H90.2

Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха
Едностранна звукопроводна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо
Звукопроводна загуба на слуха, неуточнена

H90.3

Двустранна невросензорна загуба на слуха

H90.4

Едностранна невросензорна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо

H90.5

Невросензорна загуба на слуха, неуточнена

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.159/454

Приложение № 10 към чл. 21, ал. 1

Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Ревматични болести на митралната
клапа

Код по
МКБ 10
H90.6

Смесена звукопроводна и невросензорна глухота – двустранна

H90.7

Смесена звукопроводна и невросензорна глухота – едностранна, с нормален
слух на другото ухо

H90.8

Смесена звукопроводна и невросензорна глухота, неуточнена

I05.0

Митрална стеноза

I05.1

Ревматична митрална инсуфициенция

I05.2

Митрална стеноза и инсуфициенция

I05.8

Други болести на митралната клапа

I05.9

Болест на митралната клапа, неуточнена

Ревматични болести на аортната кла- I06.0
па
I06.1

РЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА ТРИКУСПИДАЛНАТА КЛАПА

БОЛЕСТИ НА НЯКОЛКО КЛАПИ

Заболяване

Ревматична аортна стеноза
Ревматична аортна инсуфициенция

I06.2

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция

I06.8

Други ревматични болести на аортната клапа

I06.9

Ревматична болест на аортната клапа, неуточнена

I07.0

Трикуспидална стеноза

I07.1

Трикуспидална инсуфициенция

I07.2

Трикуспидална стеноза и инсуфициенция

I07.8

Други болести на трикуспидалната клапа

I07.9

Болест на трикуспидалната клапа, неуточнена

I08.0

Съчетано засягане на митралната и аортната клапа

I08.1

Съчетано засягане на митралната и трикуспидалната клапа

I08.2

Съчетано засягане на аортната и трикуспидалната клапа

I08.3

Съчетано засягане на митралната, аортната и трикуспидалната клапа

I08.8

Други болести на няколко клапи

I08.9

Болест на няколко клапи, неуточнена

Други ревматични болести на сърце- I09.0
то
I09.1

Ревматичен миокардит
Ревматични болести на ендокарда без уточняване на клапа

I09.2

Хроничен ревматичен перикардит

I09.8

Други уточнени ревматични болести на сърцето

I09.9

Ревматична болест на сърцето, неуточнена

Есенциална хипертония

I10

Есенциална (първична) хипертония

Хипертонична болест на сърцето

I11.0

Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност

I11.9

Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност

Хипертоничен бъбрек (хипертонична I12.0
бъбречна болест)
I12.9

Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност
Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност
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Рубрика по МКБ
Съчетание на хипертонично сърце с
хипертоничен бъбрек

Вторична хипертония

Стенокардия

НЯКОИ ТЕКУЩИ УСЛОЖНЕНИЯ НА
ОСТРИЯ ИНФАРКТ НА МИОКАРДА

Код по
МКБ 10
I13.0

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна)
сърдечна недостатъчност

I13.1

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност

I13.2

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на
(застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност

I13.9

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено

I15.0

Бъбречно-съдова хипертония

I15.1

Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения

I15.2

Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения

I15.8

Други видове вторична хипертония

I15.9

Вторична хипертония, неуточнена

I20.0

Нестабилна стенокардия

I20.1

Стенокардия с документиран спазъм

I20.8

Други видове стенокардия

I20.9

Стенокардия, неуточнена

I23.1

Междупредсърден дефект като текущо усложнение на острия инфаркт на миокарда

I23.2

Междукамерен дефект като текущо усложнение на острия инфаркт на миокарда

I23.6

Тромбоза на предсърдие, предсърдно ухо или камера като текущо усложнение
на острия инфаркт на миокарда

ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА I25.2
СЪРЦЕТО
I25.3

ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЛОДРОБНО
СЪРЦЕ

Заболяване

Стар инфаркт на миокарда
Сърдечна аневризма

I25.4

Аневризма на коронарна артерия

I25.5

Исхемична кардиомиопатия

I25.6

Безсимптомна исхемия на миокарда

I27.0

Първична белодробна хипертония

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА БЕЛОДРОБНИТЕ I28.8
СЪДОВЕ
I28.9

Други уточнени болести на белодробните съдове

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИКАРДА

I31.0

Хроничен адхезивен перикардит

I31.1

Хроничен констриктивен перикардит

I31.2

Хемоперикард, некласифициран другаде

I31.3

Перикарден излив (невъзпалителен)

I31.8

Други уточнени болести на перикарда

I31.9

Болест на перикарда, неуточнена

Белодробно-съдова болест, неуточнена
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Неревматични болести на митрална- I34.0
та клапа
I34.1

Неревматични болести на аортната
клапа

Заболяване
Митрална (клапна) инсуфициенция
Митрален (клапен) пролапс

I34.2

Неревматична митрална (клапна) стеноза

I34.8

Други неревматични болести на митралната клапа

I34.9

Неревматична болест на митралната клапа, неуточнена

I35.0

Аортна (клапна) стеноза

I35.1

Аортна (клапна) инсуфициенция

I35.2

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция

I35.8

Други болести на аортната клапа

I35.9

Болест на аортната клапа, неуточнена

Неревматични болести на трикуспи- I36.0
далната клапа
I36.1

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция

I36.2

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция

I36.8

Други неревматични болести на трикуспидалната клапа

I36.9

Неревматична болест на трикуспидалната клапа, неуточнена

I37.0

Стеноза на пулмоналната клапа

I37.1

Инсуфициенция на пулмоналната клапа

I37.2

Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа

I37.8

Други болести на пулмоналната клапа

I37.9

Болест на пулмоналната клапа, неуточнена

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА
ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА

I38

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА

Кардиомиопатия

I42.0

Дилативна кардиомиопатия

I42.1

Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия

I42.2

Друга хипертрофична кардиомиопатия

I42.4

Ендокардна фиброеластоза

I42.5

Друга рестриктивна кардиомиопатия

I42.8

Други кардиомиопатии

Атриовентрикуларен блок и ляв
бедрен блок

I44.2

Атриовентрикуларен блок, пълен

Други проводни нарушения

I45.6

Синдром на преждевременното възбуждане

ДРУГИ СЪРДЕЧНИ АРИТМИИ

I49.5

Синдром на болния синусов възел

СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

I50.0

Застойна сърдечна недостатъчност

I50.1

Лявокамерна недостатъчност

I51.4

Миокардит, неуточнен

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА

Усложнения и неточно определени
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Рубрика по МКБ
болести на сърцето

Код по
МКБ 10

Заболяване

I51.5

Миокардна дегенерация

I51.7

Кардиомегалия

Последици от мозъчносъдова болест I69.0

Последици от субарахноидален кръвоизлив

I69.1

Последици от вътремозъчен кръвоизлив

I69.2

Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив

I69.3

Последици от мозъчен инфаркт

I69.4

Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка

I69.8

Последици от други и неуточнени мозъчносъдови болести

I70.0

Атеросклероза на аортата

I70.2

Атеросклероза на артерии на крайниците

I71.2

Аневризма на торакалната аорта без споменаване на руптура

I71.4

Аневризма на абдоминалната аорта без споменаване на руптура

I71.6

Аневризма на торако-абдоминалната аорта без споменаване на руптура

I72.0

Аневризма на каротидна артерия

I72.1

Аневризма на артерия на горен крайник

I72.2

Аневризма на бъбречна артерия

I72.3

Аневризма на илиачна артерия

I72.4

Аневризма на артерия на долен крайник

I72.8

Аневризма на други уточнени артерии

I72.9

Аневризма с неуточнена локализация

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНИТЕ
СЪДОВЕ

I73.1

Облитериращ тромбангиит [болест на Buerger]

ФЛЕБИТ И ТРОМБОФЛЕБИТ

I80.0

Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници

I80.1

Флебит и тромбофлебит на феморална вена

I80.2

Флебит и тромбофлебит на други дълбоки съдове на долните крайници

I83.0

Варикозни вени на долните крайници с язва

I83.1

Варикозни вени на долните крайници с възпаление

I83.2

Варикозни вени на долните крайници с язва и възпаление

I85.0

Варици на хранопровода с кървене

I85.9

Варици на хранопровода без кървене

АТЕРОСКЛЕРОЗА
АНЕВРИЗМА И ДИСЕКАЦИЯ НА
АОРТАТА

ДРУГИ ВИДОВЕ АНЕВРИЗМА

ВАРИКОЗНИ ВЕНИ НА ДОЛНИТЕ
КРАЙНИЦИ

ВАРИЦИ НА ХРАНОПРОВОДА

ДРУГИ НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ I89.1
НА ЛИМФНИТЕ СЪДОВЕ И ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ

Лимфангит

ПОСТПРОЦЕДУРНИ БОЛЕСТИ НА
I97.2
ОРГАНИТЕ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО,
НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Синдром на лимфедем след мастектомия
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

Обикновен и слузно-гноен хроничен J41.0
бронхит

Обикновен хроничен бронхит

Друга хронична обструктивна белодробна болест

J44.8

Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест

J44.9

Хронична обструктивна белодробна болест, неуточнена

Астма

J45.0

Астма с преобладаващ алергичен компонент

J45.1

Неалергична астма

J45.9

Астма, неуточнена

J96.1

Хронична дихателна недостатъчност

J96.9

Дихателна недостатъчност, неуточнена

ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ,
НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОПРОВОДА K22.0

Ахалазия на кардията

Язва на стомаха

K25.7

ЯЗВА НА СТОМАХА, хронична, без кръвоизлив или перфорация

Язва на дванадесетопръстника

K26.7

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, хронична, без кръвоизлив или перфорация

Болест на Crohn

К50.0

Болест на Crohn на тънкото черво

К50.1

Болест на Crohn на дебелото черво

К51.0

Улцерозен хроничен ентероколит

K51.1

Улцерозен (хроничен) илеоколит

K51.2

Улцерозен (хроничен) проктит

K51.3

Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит

K51.4

Псевдополипоза на колона

K72.1

Хронична чернодробна недостатъчност

K72.9

Чернодробна недостатъчност, неуточнена

Хроничен хепатит, некласифициран
другаде

K73.0

Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде

Фиброза и цироза на черния дроб

K74.2

Чернодробна фиброза с чернодробна склероза

K74.3

Първична билиарна цироза

K74.4

Вторична билиарна цироза

ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА]

К80.4

Камъни на жлъчните пътища с холецистит

Други болести на задстомашната
жлеза

K86.0

Хроничен панкреатит с алкохолна етиология

K86.1

Други хронични панкреатити

Нарушена резорбция в червата

K90.0

Цьолиакия

K90.8

Други нарушения на резорбцията в червата

L10.0

Пeмфигус вулгарис

L10.1

Пемфигус вегетанс

L10.2

Пемфигус фолиацеус

Улцерозен колит

Пемфигус
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

L10.3

Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem)

L10.4

Пемфигус еритематозус

L10.5

Пемфигус, предизвикан от лекарствени средства

L10.8

Други видове пемфигус

L10.9

Пемфигус, неуточнен

L12.0

Булозен пемфигоид

L12.1

Цикатризиращ пемфигоид

L12.2

Хронична булозна болест в детска възраст

L12.3

Придобита булозна епидермолиза

L12.8

Други видове пемфигоид

L12.9

Пемфигоид, неуточнен

L13.0

Дерматитис херпетиформис

L13.8

Други уточнени булозни увреждания

L13.9

Булозни увреждания, неуточнени

L20.0

Пруриго на Besnier

L20.8

Други форми на атопичен дерматит

L20.9

Атопичен дерматит, неуточнен

L40.0

Псориазис вулгарис

L40.1

Генерализиран пустулозен псориазис

L40.2

Акродерматитис континуа

L40.3

Палмоплантарна пустулоза

L40.4

Гутатен псориазис

L40.5

Артропатичен псориазис (M07.0 – M07.3*, M09.0*)

L40.8

Други видове псориазис

L40.9

Псориазис, неуточнен

L51.0

Небулозна Еrythema multiforme

L51.1

Булозна Еrythema multiforme

L51.2

Токсична епидермална некролиза (Lyell)

L93.0

Дискоиден лупус еритематодес

L93.1

Субакутен лупус еритематодес

L93.2

Други форми на кожен лупус еритематодес

ЯЗВА НА ДОЛЕН КРАЙНИК, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ

L97

ЯЗВА НА ДОЛЕН КРАЙНИК, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ

СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН
АРТРИТ

M05.0

Синдром на Felty

М05.1

Ревматоидна болест със засягане на белия дроб

Пемфигоид

ДРУГИ БУЛОЗНИ УВРЕЖДАНИЯ

АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ

Псориазис

Еrythema multiforme

Лупус еритематодес
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Рубрика по МКБ

ПСОРИАТИЧНИ И ЕНТЕРОПАТИЧНИ
АРТРОПАТИИ

Юношески (ювенилен) артрит

ДРУГИ АРТРИТИ

ПОЛИАРТРОЗА

Код по
МКБ 10

Заболяване

М05.2

Ревматоиден васкулит

М05.3

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи

M05.8

Други серопозитивни ревматоидни артрити

M07.0

Дистална интерфалангеална псориатична артропатия (L40.5†)

M07.1

Инвалидизиращ артрит (L40.5†)

M07.2

Псориатичен спондилит (L40.5†)

M07.3

Други псориатични артропатии (L40.5†)

M07.4

Артропатия при болестта на Crohn [регионален ентерит] (К50. – †)

M07.5

Артропатия при улцерозен колит (К51. – †)

M07.6

Други ентеропатични артропатии

М08.0

Юношески ревматоиден артрит

М08.1

Юношески анкилозиращ спондилит

М08.2

Юношески артрит със системно начало

М08.3

Юношески полиартрит (серонегативен)

М08.4

Юношески пауциартикуларен артрит

M13.0

Полиартрит, неуточнен

M13.1

Моноартрит, некласифициран другаде

M13.8

Други уточнени артрити

M13.9

Артрит, неуточнен

M15.0

Първична генерализирана (остео)артроза

M15.3

Вторична множествена артроза

M15.4

Ерозивна (остео)артроза

УВРЕЖДАНИЯ НА КАПАЧКАТА (ПАТЕ- M22.4
ЛАТА)

Хондромалация на пателата

Възлест полиартериит и наследствени състояния

М30.0

Възлест полиартериит

M30.1

Полиартериит с увреждане на белия дроб [Churg-Strauss]

M30.2

Ювенилен полиартериит

M30.3

Слузно-кожен-лимфонодуларен синдром [Kawasaki]

M30.8

Други състояния, свързани с възлест полиартериит

Други некротизиращи васкулопатии

М31.3

Грануломатоза на Wegener

Дисеминиран lupus erythematodes

M32.0

Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes

M32.1

Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи

M32.8

Други форми на дисеминиран lupus erythematodes

M32.9

Дисеминиран lupus erythematodes, неуточнен

М33.0

Ювенилен дерматомиозит

Дерматополимиозит
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

M33.1

Други дерматомиозити

М33.2

Полимиозит

M33.9

Дерматополимиозит, неуточнен

М34.0

Прогресивна системна склероза

М34.1

Синдром CR(Е)ST

М34.2

Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти

M34.8

Други форми на системна склероза

M34.9

Системна склероза, неуточнена

Други системни увреждания на съединителната тъкан

М35.0

Синдром на Sjogren

M35.2

Синдром на Behзet

Анкилозиращ спондилит

M45.0

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, множествено засягане на гръбначния стълб

M45.1

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, окципито-атланто-аксисен отдел

M45.2

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, шийна област

M45.3

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, шийногръден отдел

M45.4

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, гръден отдел

M45.5

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, гръднопоясен отдел

M45.6

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, поясен отдел

M45.7

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, пояснокръстен отдел

M45.8

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, кръстен и кръстноопашен отдел

M45.9

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, неуточнена локализация

M47.0

Синдром на притискане на вертебралните и предните спинални артерии (G99.2*)

М47.1

Други спондилози с миелопатия

М47.2

Други спондилози с радикулопатия

М47.8

Други спондилози

M47.9

Спондилоза, неуточнена

Системна склероза

Спондилоза

Други дорзопатии, некласифицирани M53.1
другаде

Шийнобрахиален синдром

Синовити и теносиновити

Синовит и теносиновит, неуточнен

M65.9

Остеопороза с патологична фрактура M80.0

Остеопороза с патологична фрактура след менопауза

M80.1

Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия

M80.2

Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура

M80.3

Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция

M80.4

Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура

M80.5

Идиопатична остеопороза с патологична фрактура
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

M80.8

Друга остеопороза с патологична фрактура

M80.9

Остеопороза с патологична фрактура, неуточнена

М86.4

Хроничен остемиелит с фистула

M86.6

Други хронични остеомиелити

Остеонекроза

M87.0

Асептична идиопатична остеонекроза

Болест на Paget (деформиращ
остеит)

М88.0

Увреждане на черепа при болестта на Paget

М88.8

Увреждане в други кости при болестта на Paget

M88.9

Болест на Paget, неуточнена

M93.2

Дисекиращ остеохондрит

M93.9

Остеохондропатия, неуточнена

Остеомиелит

Други остеохондропатии

УВРЕЖДАНИЯ НА КОСТНОM96.1
МУСКУЛНАТА СИСТЕМА СЛЕД МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Синдром след ламинектомия, некласифициран другаде

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН
СИНДРОМ

N01.0

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, незначителни гломерулни нарушения

N01.1

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, огнищни и сегментни гломерулни
увреждания

N01.2

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мембранозен гломерулонефрит

N01.3

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N01.4

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N01.5

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N01.6

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, болест на плътните отлагания

N01.7

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен полулунен гломерулонефрит

N01.8

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, други изменения

N01.9

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, неуточнено изменение

РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕ- N02.0
МАТУРИЯ

РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, незначителни гломерулни нарушения

N02.1

РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, огнищни и сегментни гломерулни
увреждания

N02.2

РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, дифузен мембранозен гломерулонефрит

N02.3

РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит
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Рубрика по МКБ

Хроничен нефритен синдром

Нефрозен синдром

НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ,
НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ

Код по
МКБ 10

Заболяване

N02.4

РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N02.5

РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N02.6

РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, болест на плътните отлагания

N02.7

РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, дифузен полулунен гломерулонефрит

N02.8

РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, други изменения

N02.9

РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, неуточнено изменение

N03.0

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, незначителни гломерулни нарушения

N03.1

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N03.2

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мембранозен гломерулонефрит

N03.3

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N03.4

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен ендокапилярен пролиферативен
гломерулонефрит

N03.5

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N03.6

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, болест на плътните отлагания

N03.7

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен полулунен гломерулонефрит

N03.8

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, други изменения

N03.9

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, неуточнено изменение

N04.0

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, незначителни гломерулни нарушения

N04.1

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N04.2

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен мембранозен гломерулонефрит

N04.3

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N04.4

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N04.5

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N04.6

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, болест на плътните отлагания

N04.7

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен полулунен гломерулонефрит

N04.8

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, други изменения

N04.9

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, неуточнено изменение

N07.0

НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, незначителни
гломерулни нарушения

N07.1

НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, огнищни и
сегментни гломерулни увреждания
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Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Хроничен тубулоинтестициален
нефрит

Код по
МКБ 10
N07.2

НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, дифузен мембранозен гломерулонефрит

N07.3

НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N07.4

НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N07.5

НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N07.6

НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, болест на плътните отлагания

N07.7

НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, дифузен полулунен гломерулонефрит

N07.8

НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, други изменения

N07.9

НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, неуточнено изменение

N11.0

Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс

N11.1

Хроничен обструктивен пиелонефрит

N11.8

Други хронични тубулоинтерстициални нефрити

N11.9

Хроничен тубулоинтерстициален нефрит, неуточнен

Обструктивна и рефлуксна нефропа- N13.0
тия
N13.1

Хидронефроза с обструкция на уретеропелвикалното съединение
Хидронефроза със стриктура на уретера, некласифицирана другаде

N13.2

Хидронефроза с обструкция на бъбрек и уретер, причинена от камъни

N13.3

Други и неуточнени хидронефрози

N13.4

Хидроуретер

N13.5

Прегъване и стриктура на уретера без хидронефроза

N13.6

Пионефроза

N13.7

Уропатия, свързана с везикоуретерален рефлукс

N13.8

Друга обструктивна и рефлуксна уропатия

N13.9

Обструктивна и рефлуксна нефропатия, неуточнена

ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛНИ И ТУN14.0
БУЛНИ УВРЕЖДАНИЯ, ПРЕДИЗВИКАN14.1
НИ ОТ ЛЕКАРСТВА И ОТ ТЕЖКИ МЕТАЛИ
N14.2

Хронична бъбречна недостатъчност

Заболяване

Нефропатия, предизвикана от аналгетици
Нефропатия, предизвикана от други лекарства, медикаменти или биологично
активни вещества
Нефропатия, предизвикана от неуточнено лекарствено средство, медикамент
или биологично активно вещество

N14.3

Нефропатия, предизвикана от тежки метали

N14.4

Токсична нефропатия, некласифицирана другаде

N18.0

Терминален стадий на бъбречна болест
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Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

N18.8

Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност

N18.9

Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена

Бъбречнокаменна болест

N20.0

Камък в бъбрека

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА
ПРОСТАТАТА

N41.1

Хроничен простатит

ЕНДОМЕТРИОЗА

N80.0

Ендометриоза на матката

N80.1

Ендометриоза на яйчника

N80.2

Ендометриоза на маточната тръба

N80.3

Ендометриоза на тазовия перитонеум

N80.4

Ендометриоза на ректовагиналния септум и на вагината

N80.5

Ендометриоза на червата

N80.6

Ендометриоза на кожен цикатрикс

N80.8

Друга ендометриоза

N80.9

Ендометриоза, неуточнена

N84.0

Полип на тялото на матката

N84.1

Полип на шийката на матката

N84.2

Полип на вагината

N84.3

Полип на вулвата

N84.8

Полип на други части на женските полови органи

N84.9

Полип на женските полови органи, неуточнен

ПОЛИП НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ
ОРГАНИ

ДРУГИ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ N85.0
НА МАТКАТА, БЕЗ ШИЙКАТА НА
N85.1
МАТКАТА

Ендометриална жлезна хиперплазия

ЕРОЗИО И ЕКТРОПИОН НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА

N86

ЕРОЗИО И ЕКТРОПИОН НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА

ДИСПЛАЗИЯ НА ШИЙКАТА НА
МАТКАТА

N87.0

Слабо изразена дисплазия на шийката на матката

N87.1

Умерена дисплазия на шийката на матката

N87.2

Тежко изразена дисплазия на шийката на матката, некласифицирана другаде

N87.9

Диплазия на шийката на матката, неуточнена

Ендометриална аденоматозна хиперплазия

ДРУГИ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ N88.0
НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА

Левкоплакия на шийката на матката

ДРУГИ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ N89.2
НА ВАГИНАТА
N89.4

Тежко изразена дисплазия на вагината, некласифицирана другаде

ДРУГИ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ N90.2
НА ВУЛВАТА И ПЕРИНЕУМА
N90.4

Тежко изразена дисплазия на вулвата, некласифицирана другаде

ЛИПСА НА МЕНСТРУАЦИЯ, ОСКЪДНА N91.0

Първична аменорея

Левкоплакия на вагината
Левкоплакия на вулвата
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Рубрика по МКБ
И РЯДКА МЕНСТРУАЦИЯ

Код по
МКБ 10

Заболяване

N91.1

Вторична аменорея

N91.2

Аменорея, неуточнена

N91.3

Първична олигоменорея

N91.4

Вторична олигоменорея

N91.5

Олигоменорея, неуточнена

N92.0

Обилна и честа менструация с редовен цикъл

N92.1

Обилна и честа менструация с нередовен цикъл

N92.2

Oбилна менструация през пубертета

N92.3

Овулаторно кървене

N92.4

Обилно кървене в периода преди менопаузата

N92.5

Други уточнени форми на нередовна менструация

N92.6

Нередовна менструация, неуточнена

N95.0

Кървене след менопауза

N95.1

Менопауза и състояние на климакс при жени

N95.2

Атрофичен вагинит

N95.3

Състояния, свързани с изкуствена менопауза

N95.8

Други уточнени нарушения на менопаузата и в периода около менопаузата

N95.9

Нарушение на менопаузата и в периода около менопаузата, неуточнено

ХАБИТУАЛЕН АБОРТ

N96

ХАБИТУАЛЕН АБОРТ

БЕЗПЛОДИЕ ПРИ ЖЕНАТА

N97.0

Женско безплодие, свързано с липса на овулация

N97.1

Женско безплодие с тубарен произход

N97.2

Женско безплодие с маточен произход

N97.3

Женско безплодие с цервикален произход

N97.4

Женско безплодие, свързано с мъжки фактори

N97.8

Женско безплодие с друг произход

N97.9

Женско безплодие, неуточнено

ОБИЛНА, ЧЕСТА И НЕРЕДОВНА
МЕНСТРУАЦИЯ

НАРУШЕНИЯ НА МЕНОПАУЗАТА И
ДРУГИ НАРУШЕНИЯ В ПЕРИОДА
ОКОЛО МЕНОПАУЗАТА

ГЕСТАЦИОННИ [ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ O12.0
БРЕМЕННОСТТА] ОТОЦИ И ПРОТЕИO12.1
НУРИЯ БЕЗ ХИПЕРТОНИЯ
O12.2

Предизвикани от бременността отоци

ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ
БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ БЕЗ
МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ

O13

ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ БЕЗ МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ

ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ
БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ С
МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ

O14.0

Умерена прееклампсия

O14.1

Тежка прееклампсия

O14.9

Прееклампсия, неуточнена

Предизвикана от бременността протеинурия
Предизвикани от бременността отоци с протеинурия
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КРЪВОТЕЧЕНИЕ В РАННА БРЕМЕННОСТ

Код по
МКБ 10
O20.0

Заплашващ аборт

O20.8

Друго кръвотечение в ранна бременност

O20.9

Кръвотечение в ранна бременност, неуточнено

ЕКСЦЕСИВНО ПОВРЪЩАНЕ ПО ВРЕ- O21.0
МЕ НА БРЕМЕННОСТТА
O21.1

ВЕНОЗНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПО ВРЕМЕ
НА БРЕМЕННОСТТА

Лека hyperemesis gravidarum
Hyperemesis gravidarum с метаболитни нарушения

O21.2

Повръщане в късна бременност

O21.8

Други форми на повръщане, усложняващо бременността

O21.9

Повръщане по време на бременността, неуточнено

O22.0

Варикозно разширени вени на долните крайници по време на бременността

O22.1

Варикозно разширени вени на половите органи по време на бременността

O22.2

Повърхностен тромбофлебит по време на бременността

O22.3

Дълбока флеботромбоза по време на бременността

O22.4

Хемороиди по време на бременността

O22.5

Мозъчна венозна тромбоза по време на бременността

O22.8

Други венозни усложнения по време на бременността

O22.9

Венозно усложнение по време на бременността, неуточнено

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПИO23.0
КОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА ПО ВРЕO23.1
МЕ НА БРЕМЕННОСТТА
O23.2

Възпалителни болести на бъбреците по време на бременността
Възпалителни болести на пикочния мехур по време на бременността
Възпалителни болести на уретрата по време на бременността

O23.3

Възпалителни болести на други части от пикочните пътища по време на бременността

O23.4

Неуточнена възпалителна болест на пикочните пътища по време на бременността

O23.5

Възпалителни болести на половата система по време на бременността

O23.9

Друга и неуточнена възпалителна болест на пикочо-половата система по време
на бременността

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕ- O24.0
МЕННОСТТА
O24.1

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМАТА ПРИ
АНТЕНАТАЛЕН СКРИНИНГ НА МАЙКАТА

Заболяване

Предшестващ захарен диабет, инсулинозависим
Предшестващ захарен диабет, неинсулинозависим

O24.2

Предшестващ захарен диабет, свързан с недоимъчно хранене

O24.3

Предшестващ захарен диабет, неуточнен

O24.4

Захарен диабет, развиващ се по време на бременността

O24.9

Захарен диабет по време на бременността, неуточнен

O28.0

Хематологични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката

O28.1

Биохимични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката

O28.2

Цитологични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката
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МНОГОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ

Код по
МКБ 10

Заболяване

O28.3

Отклонения в ултразвуковата находка при антенатален скрининг на майката

O28.4

Отклонения в рентгенологичната находка при антенатален скрининг на майката

O28.5

Хромозомни и генетични отклонения от нормата при антенатален скрининг на
майката

O28.8

Други отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката

O28.9

Отклонение от нормата при антенатален скрининг на майката, неуточнено

O30.0

Двуплодна бременност

O30.1

Триплодна бременност

O30.2

Четириплодна бременност

O30.8

Други форми на многоплодна бременност

O30.9

Многоплодна бременност, неуточнена

МНОГОВОДИЕ (ПОЛИХИДРАМНИОН) O40

МНОГОВОДИЕ (ПОЛИХИДРАМНИОН)

ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА ОКОЛОПЛОДНАТА ТЕЧНОСТ И ОКОЛОПЛОДНИТЕ МЕМБРАНИ

O41.0

Олигохидрамнион

O41.1

Инфекция на амниотичната кухина и околоплодните мембрани

O41.8

Други уточнени нарушения на околоплодната течност и околоплодните мембрани

O41.9

Нарушение на околоплодната течност и околоплодните мембрани, неуточнено

ПРЕДЛЕЖАЩА ПЛАЦЕНТА (PLACENTA O44.0
PRАEVIA)
O44.1

Предлежаща плацента, уточнена без кръвотечение

ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ НА МАЙКАТА, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ, НО УСЛОЖНЯВАЩИ
БРЕМЕННОСТТА, РАЖДАНЕТО И
ПОСЛЕРОДОВИЯ ПЕРИОД

O98.0

Туберкулоза, усложняваща бременността, раждането или послеродовия период

O98.1

Сифилис, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период

O98.2

Гонорея, усложняваща бременността, раждането или послеродовия период

O98.3

Други инфекции, предаващи се предимно по полов път, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период

O98.4

Вирусен хепатит, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период

O98.5

Други вирусни болести, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период

O98.6

Протозойни инфекции, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период

O98.8

Други инфекциозни и паразитни болести на майката, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период

O98.9

Инфекциозни и паразитни болести на майката, усложняващи бременността,
раждането или послеродовия период, неуточнени

O99.0

Анемия, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период

O99.1

Други болести на кръвта и кръвотворните органи и отделни нарушения,
включващи имунния механизъм, усложняващи бременността, раждането и
послеродовия период

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА МАЙКАТА, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ, НО
УСЛОЖНЯВАЩИ БРЕМЕННОСТТА,
РАЖДАНЕТО И ПОСЛЕРОДОВИЯ ПЕ-

Предлежаща плацента с кръвотечение
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РИОД

Код по
МКБ 10

Заболяване

O99.2

Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на
веществата, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

O99.3

Психични разстройства и болести на централната нервна система, усложняващи
бременността, раждането и послеродовия период

O99.4

Болести на сърдечно-съдовата система, усложняващи бременността, раждането
и послеродовия период

O99.5

Болести на дихателната система, усложняващи бременността, раждането и
послеродовия период

O99.6

Болести на храносмилателната система, усложняващи бременността, раждането
и послеродовия период

O99.7

Болести на кожата и подкожната тъкан, усложняващи бременността, раждането
и послеродовия период

O99.8

Други уточнени болести и състояния, усложняващи бременността, раждането и
послеродовия период

Други вродени аномалии на нервна- Q07.0
та система

Синдром на Arnold-Chiari

Вродени аномалии на сърдечната
преграда

Q21.0

Междукамерен септален дефект

Q21.1

Междупредсърден септален дефект

Q21.2

Предсърднокамерен септален дефект

Q21.3

Тетралогия на Fallot

Q21.4

Аортопулмонален септален дефект

Q21.8

Други вродени аномалии на сърдечната преграда

Q21.9

Вродена аномалия на сърдечната преграда, неуточнена

Вродени аномалии на пулмоналната Q22.0
и трикуспидалната клапа
Q22.1

Вродени аномалии на аортната и

Атрезия на клапата на белодробната артерия
Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия

Q22.2

Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия

Q22.3

Други вродени аномалии на клапата на белодробната артерия

Q22.4

Вродена стеноза на трикуспидалната клапа

Q22.5

Аномалия на Ebstein

Q22.6

Синдром на хипопластичното дясно сърце

Q22.8

Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа

Q22.9

Вродена аномалия на трикуспидалната клапа, неуточнена

Q23.0

Вродена стеноза на аортната клапа

Q23.1

Вродена инсуфициенция на аортната клапа

Q23.2

Вродена митрална стеноза

Q23.3

Вродена митрална инсуфициенция

Q23.4

Синдром на хипопластичното ляво сърце
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митралната клапа

Код по
МКБ 10
Q23.8

Други вродени аномалии на митралната и аортната клапа

Q23.9

Вродена аномалия на аортната и митралната клапа, неуточнена

Вродени аномалии на големите арте- Q25.0
рии
Q25.1

Кистозна болест на бъбрека

Вродена ихтиоза

Epidermolysis bullosa

Последици от травми на главата
Последици от травми на шията и тялото

Заболяване

Отворен дуктус артериозус
Коарктация на аортата

Q25.3

Стеноза на аортата

Q25.4

Други вродени аномалии на аортата

Q25.5

Атрезия на белодробната артерия

Q25.6

Стеноза на белодробната артерия

Q25.7

Други вродени аномалии на белодробната артерия

Q25.8

Други вродени аномалии на големите артерии

Q25.9

Вродена аномалия на големите артерии, неуточнена

Q61.0

Вродена единична киста на бъбрека

Q61.1

Бъбречна поликистоза, инфантилен тип

Q61.2

Бъбречна поликистоза, адулторен тип

Q61.3

Бъбречна поликистоза, неуточнена

Q61.4

Бъбречна дисплазия

Q61.5

Медуларна бъбречна киста

Q61.8

Други форми на кистозна болест на бъбреците

Q61.9

Кистозна болест на бъбреците, неуточнена

Q80.0

Ихтиозис вулгарис

Q80.1

Х-свързана ихтиоза

Q80.2

Ламеларна ихтиоза

Q80.3

Вродена булозна ихтиозиформена еритродермия

Q80.4

Фетална ихтиоза (плод „Арлекин“)

Q80.8

Други форми на вродена ихтиоза

Q80.9

Вродена ихтиоза, неуточнена

Q81.0

Epidermolysis bullosa simplex

Q81.1

Epidermolysis bullosa letalis

Q81.2

Epidermolysis bullosa dystrophica

Q81.8

Други форми на булозна епидермолиза

Q81.9

Epidermolysis bullosa, неуточнена

Т90.3

Последица от травми на черепно-мозъчните нерви

T90.5

Последици от вътречерепна травма

Т91.3

Последици от травми на гръбначния мозък
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Код по
МКБ 10

Заболяване

Последици от травми на горен край- Т92.4
ник

Последици от травма на нервите на горен крайник

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ, ОБХВАЩА- T94.0
ЩИ НЯКОЛКО ОБЛАСТИ ОТ ТЯЛОТО,
T94.1
И ТРАВМИ С НЕУТОЧНЕНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Последици от травми, обхващащи няколко области от тялото

Последици от термични и химични
изгаряния и измръзване

Т95.0

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на главата и шията

Т95.1

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на тялото

T95.2

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на горен крайник

T95.3

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на долен крайник

T95.4

Последици от термични и химични изгаряния, класифицирани само в
съответствие с площта на поразения участък от тялото

T95.8

Последици от други уточнени термични и химични изгаряния и измръзване

T95.9

Последици от неуточнени термични и химични изгаряния и измръзване

Безсимптомен инфекциозен статус,
предизвикан от вируса на човешкия
имунодефицит [HIV]

Z 21

Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса на човешкия имунодефицит [HIV]

Ревматични болести на митралната
клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

І05.0 Z95.2

Митрална стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І05.1 Z95.2

Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І05.2 Z95.2

Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І05.0 Z95.3

Митрална стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І05.1 Z95.3

Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І05.2 Z95.3

Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І05.0 Z95.4

Митрална стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І05.1 Z95.4

Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа

І05.2 Z95.4

Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа

І05.0 Z95.9

Митрална стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Последици от травми с неуточнена локализация

Ревматични болести на аортната кла- І06.0 Z95.2
па
І06.1 Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови импІ06.2 Z95.2
лантанти и трансплантанти

Ревматична аортна стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І06.0 Z95.3

Ревматична аортна стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І06.1 Z95.3

Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І06.2 Z95.3

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна
клапа

І06.0 Z95.4

Ревматична аортна стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа
Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна
клапа
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Заболяване

І06.1 Z95.4

Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа

І06.2 Z95.4

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на
сърдечна клапа

І06.0 Z95.9

Ревматична аортна стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І06.1 Z95.9

Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І06.2 Z95.9

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

Хипертоничен бъбрек (хипертонична I12.0 Z95.9
бъбречна болест)
Наличие на сърдечни и съдови импI12.9 Z95.9
лантанти и трансплантанти

Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Съчетание на хипертонично сърце с
хипертоничен бъбрек
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I13.0 Z95.9

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна)
сърдечна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I13.1 Z95.9

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I13.2 Z95.9

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с. Наличие както на
(застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност. Наличие
на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I13.9 Z95.9

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено. Наличие
на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I15.0 Z95.9

Бъбречно-съдова хипертония. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат,
неуточнени

I15.1 Z95.9

Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

I15.2 Z95.9

Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I15.8 Z95.9

Други видове вторична хипертония. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І15.9 Z95.9

Вторична хипертония, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I20.0 Z95.1

Нестабилна стенокардия. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат

I20.1 Z95.1

Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на аортнокоронарен шънтов
трансплантат

I20.8 Z95.1

Други видове стенокардия. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат

I20.9 Z95.1

Стенокардия, неуточнена. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат

I20.0 Z95.5

Нестабилна стенокардия. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и
трансплантат

Вторична хипертония
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Стенокардия
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Стенокардия
Наличие на сърдечни и съдови имп-

Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
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лантанти и трансплантанти

I20.1 Z95.5

Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на коронарен ангиопластичен
имплантат и трансплантат

I20.8 Z95.5

Други видове стенокардия. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и
трансплантат

I20.9 Z95.5

Стенокардия, неуточнена. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и
трансплантат

I20.0 Z95.9

Нестабилна стенокардия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I20.1 Z95.9

Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I20.8 Z95.9

Други видове стенокардия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I20.9 Z95.9

Стенокардия, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА I25.2 Z95.1
СЪРЦЕТО
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Стар инфаркт на миокарда. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат

ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА I25.2 Z95.5
СЪРЦЕТО
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Стар инфаркт на миокарда. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и
трансплантат

ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА I25.2 Z95.9
СЪРЦЕТО
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Стар инфаркт на миокарда. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА БЕЛОДРОБНИТЕ I28.9 Z95.9
СЪДОВЕ
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Белодробно-съдова болест, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Неревматични болести на митрална- І34.0 Z95.2
та клапа
І34.1 Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови импІ34.2 Z95.2
лантанти и трансплантанти

Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І34.8 Z95.2

Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на протеза на
сърдечна клапа

І34.0 Z95.3

Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.1 Z95.3

Митрален (клапен) пролапс. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.2 Z95.3

Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.8 Z95.3

Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на ксеногенна
сърдечна клапа

Стенокардия
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Заболяване

Митрален (клапен) пролапс. Наличие на протеза на сърдечна клапа
Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа
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Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Код по
МКБ 10

Заболяване

І34.0 Z95.4

Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа

І34.1 Z95.4

Митрален (клапен) пролапс. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І34.2 Z95.4

Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на
сърдечна клапа

І34.8 Z95.4

Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на друг заместител
на сърдечна клапа

І34.0 Z95.9

Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І34.1 Z95.9

Митрален (клапен) пролапс. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат,
неуточнени

І34.2 Z95.9

Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

І34.8 Z95.9

Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І35.0 Z95.2

Аортна (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І35.0 Z95.3

Аортна (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І35.0 Z95.4

Аортна (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І35.0 Z95.9

Аортна (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І35.1 Z95.2

Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І35.1 Z95.3

Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І35.1 Z95.4

Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І35.1 Z95.9

Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат,
неуточнени

І35.2 Z95.2

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І35.2 Z95.3

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І35.2 Z95.4

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на
сърдечна клапа

І35.2 Z95.9

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

Неревматични болести на трикуспи- І36.0 Z95.2
далната клапа
Наличие на сърдечни и съдови импІ36.0 Z95.3
лантанти и трансплантанти
І36.0 Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна
клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на
сърдечна клапа
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Заболяване

І36.0 Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат
и трансплантат, неуточнени

І36.1 Z95.2

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на
сърдечна клапа

І36.1 Z95.3

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна
сърдечна клапа

І36.1 Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І36.1 Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

І36.2 Z95.2

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на
протеза на сърдечна клапа

І36.2 Z95.3

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на
ксеногенна сърдечна клапа

І36.2 Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на
друг заместител на сърдечна клапа

І36.2 Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на
сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛА- I37.0 Z95.2
ПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I37.0 Z95.3

Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I37.0 Z95.4

Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I37.0 Z95.9

Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат,
неуточнени

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I37.1 Z95.2

Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I37.1 Z95.3

Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
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Заболяване

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I37.1 Z95.4

Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на друг заместител на
сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I37.1 Z95.9

Инсуфициенция на пулмоналната клапа.
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I37.2 Z95.2

Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа.
Наличие на протеза на сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I37.2 Z95.3

Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа.
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I37.2 Z95.4

Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа.
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА Наличие на сърдечни и съдови
имплантанти и трансплантанти

I37.2 Z95.9

Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа.
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА
ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I38 Z95.2

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА.
Наличие на протеза на сърдечна клапа

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА
ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I38 Z95.3

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА.
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА
ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I38 Z95.4

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА
ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I38 Z95.9

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

КАРДИОМИОПАТИЯ
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I42.1 Z95.9

Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия. Наличие на сърдечен имплантат
и трансплантат, неуточнени

I42.2 Z95.9

Друга хипертрофична кардиомиопатия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
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Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

Атриовентрикуларен блок и ляв
бедрен блок Наличие на сърдечни и
съдови имплантанти и трансплантанти

І44.2 Z95.9

Атриовентрикуларен блок, пълен. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I50.0 Z95.9

Застойна сърдечна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I50.1 Z95.9

Лявокамерна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат,
неуточнени

АНЕВРИЗМА И ДИСЕКАЦИЯ НА
АОРТАТА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I71.2 Z95.9

Аневризма на торакалната аорта без споменаване на руптура. Наличие на
сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I71.4 Z95.9

Аневризма на абдоминалната аорта без споменаване на руптура. Наличие на
сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I71.6 Z95.9

Аневризма на торако-абдоминалната аорта без споменаване на руптура. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
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Приложение № 11 към чл. 21, ал. 2

Списък на заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна
каса заплаща
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

1

2

3

ТИФ И ПАРАТИФ

A01.0

Коремен тиф

A01.1

Паратиф А

A01.2

Паратиф В

A01.3

Паратиф С

A01.4

Паратиф, неуточнен

А06.1

Хронична чревна амебиаза

А06.2

Амебен недизентериен колит

Еризипел

А46

Еризипел – рецидивиращ

Вроден сифилис

А50.6

Късен латентен вроден сифилис

А50.7

Късен вроден сифилис, неуточнен

А50.9

Вроден сифилис, неуточнен

А51.0

Първичен сифилис на половите органи

А51.1

Първичен сифилис на ануса

А51.2

Първичен сифилис с други локализации

А51.3

Вторичен сифилис на кожата и лигавиците

А51.4

Други форми на вторичен сифилис

А51.5

Ранен латентен сифилис, неуточнен

А51.9

Ранен латентен сифилис

А52.0 І98.0
А52.0 І79.0
А52.0 І39.1
А52.0 І79.1
А52.0 І68.1
А52.0 І39.8
А52.0 І41.0
А52.0 І32.0
А52.0 І39.3

Сифилис на сърдечно-съдовата система:
Сифилис на сърдечно-съдовата система БДУ.
Сифилистична аневризма на аортата.
Сифилистичен аортен дефект.
Сифилистичен аортит.
Сифилистичен церебрален артериит.
Сифилистичен ендокардит БДУ.
Сифилистичен миокардит.
Сифилистичен перикардит.
Сифилистична дихателна недостатъчност.

А52.1 М14.6
А52.1 Н94.0
А52.1 G05.0
А52.1 G01
А52.1 Н48.0
А52.1 G63.0
А52.1 Н48.1
А52.1 G22

Невросифилис със симптоми:
Артропатия на Charcot.
Късен сифилистичен неврит на слуховия нерв.
Късен сифилистичен енцефалит.
Късен сифилистичен менингит.
Късна сифилистична атрофия на зрителния нерв.
Късна сифилистична полиневропатия.
Късен сифилистичен ретробулбарен неврит.
Сифилистичен паркинсонизъм

A52.2

Асимптоматичен невросифилис

Амебиаза

Ранен сифилис

Късен сифилис
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Списък на заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна
каса заплаща
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

1

2

3

Други и неуточнени форми на сифилис

A52.3

Невросифилис, неуточнен

А52.7 N08.8
А52.7 M73.3
А52.7 H32.0
А52.7 H19.0
А52.7 N74.2
А52.7 L99.8
А52.7 H58.8
А52.7 K67.2
А52.7 М90.2
А52.7 K77.0
А52.7 J99.8
А52.7 М63.0
А52.7 М68.0

Други симптоми на късен сифилис:
Гломерулонефрит при сифилис.
Късен сифилистичен бурсит.
Късен сифилистичен хориоретинит.
Късен сифилистичен еписклерит.
Късно сифилистично възпаление на женските полови органи.
Късна сифилистична левкодерма.
Късна сифилистична офталмопатия НКД.
Късен сифилистичен перитонит.
Сифилис на кости.
Сифилис на черен дроб.
Сифилис на бял дроб.
Сифилис на мускули.
Синовиален сифилис

A52.8

Късен латентен сифилис

A52.9

Късен сифилис, неуточнен

A53.0

Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен

A53.9

Сифилис, неуточнен

Други болести, предавани предимно по по- A63.0
лов път, некласирани другаде
A63.8

Аногенитални (венерични) брадавици

Други протозойни чревни болести

А07.1

Жиардиаза [ламблиаза]

Хроничен вирусен хепатит

В18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

В18.8

Друг хроничен вирусен хепатит

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

В24

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

МАЛАРИЯ, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ
PLASMODIUM FALCIPARUM

B50.0

Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum с церебрални
усложнения

B50.8

Други форми на тежко протичаща или усложнена малария, предизвикана от Plasmodium falciparum

B50.9

Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum, неуточнена

B51.0

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax, с руптура на слезката

B51.8

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax, с други усложнения

B51.9

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax, без усложнения

B52.0

Малария, предизвикана от Plasmodium malariaе, с нефропатия

B52.8

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae, с други усложнения

B52.9

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae, без усложнения

Малария, предизвикана от Plasmodium
vivax

Малария, предизвикана от Plasmodium
malariae

Други уточнени болести, предавани предимно по полов път
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Списък на заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна
каса заплаща
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

1

2

3

Други видове паразитологично потвърдена В53.0
малария

Малария, предизвикана от Plasmodium ovale

Лайшманиоза

В55.0

Висцерална лайшманиоза (кала-азар)

B55.1

Кожна лайшманиоза

B58.0

Токсоплазмозна окулопатия

B58.1

Токсоплазмозен хепатит (K77.0*)

B58.2

Токсоплазмозен менингоенцефалит (G05.2*)

B58.3

Белодробна токсоплазмоза (J17.3*)

B58.8

Токсоплазмоза с увреждане на други органи

B58.9

Токсоплазмоза, неуточнена

B65.0

Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma haematobium [уринарна
шистозомиаза]

B65.1

Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma mansoni [чревна шистозомиаза]

B67.0

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Еchinococcus granulosus

B67.1

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.5

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus multilocularis

B74.0

Филариоза, предизвикана от Wuchereria bancrofti

B74.9

Филариоза, неуточнена

Трихинелоза

В75

Трихинелоза

Аскаридоза

B77.0

Аскаридоза с чревни усложнения

B77.8

Аскаридоза с други усложнения

ДРУГИ ХЕЛМИНТОЗИ

B83.0

Висцерална форма на заболяване, предизвикано от миграция на личинките на хелминтите [висцерална Larva migrans]

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
УСТНАТА

C00.0

Външна повърхност на горна устна

С00.1

Външна повърхност на долна устна

С00.3

Горна устна, вътрешна повърхност

С00.4

Долна устна, вътрешна повърхност

С00.5

Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

С00.6

Комисура на устните

С00.9

Устна, неуточнена част

ТОКСОПЛАЗМОЗА

ШИСТОЗОМИАЗА [БИЛХАРЦИОЗА]

Ехинококоза

ФИЛАРИОЗА

Злокачествено новообразувание на основа- С01
та на езика

Злокачествено новообразувание на основата на езика

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА

Горна повърхност на езика

С02.0
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Списък на заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна
каса заплаща
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

1

2

3

ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЕЗИКА

С02.1

Странични ръбове на езика

С02.2

Долна повърхност на езика

С02.3

Предните две трети на езика, неуточнена част

С02.4

Езикова сливица

С02.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика

С02.9

Език, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на венците С03.0

Горен венец

С03.1

Долен венец

С03.9

Венец, неуточнен

Злокачествено новообразувание на пода на С04.0
устната кухина
С04.1

Предна част на пода на устната кухина
Странична част на пода на устната кухина

C04.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на устната кухина

С04.9

Под на устната кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на небце- С05.0
то
С05.1

Твърдо небце
Меко небце

С05.2

Увула

С05.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на небцето

С05.9

Небце, неуточнено

Злокачествено новообразувание на други и С06.0
неуточнени части на устната кухина
С06.1

Лигавица на бузите
Преддверие на устната кухина

С06.2

Ретромоларна област

С06.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина

С06.9

Устна кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

С07

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ДРУГА И НЕУТОЧНЕНА ЧАСТ НА ГОЛЕМИТЕ
СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ

С08.0

Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

С08.1

Подезична жлеза (сублингвална)

С08.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези

С08.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

С09.0

Тонзиларна ямка

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
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Списък на заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна
каса заплаща
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

1

2

3

СЛИВИЦАТА (ТОНЗИЛА)

С09.1

Тонзиларна дъга

С09.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата

С09.9

Тонзила, неуточнена

С10.0

Валекула

С10.1

Предна повърхност на епиглотиса

С10.2

Странична стена на орофаринкса

С10.3

Задна стена на орофаринкса

C10.4

Бранхиална цепка

С10.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса

С11.0

Горна стена на назофаринкса

С11.1

Задна стена на назофаринкса

С11.2

Странична стена на назофаринкса

С11.3

Предна стена на назофаринкса

C11.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на назофаринкса

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

С12

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ХИПОФАРИНКСА

С13.0

Посткрикоидна област

С13.1

Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса

С13.2

Задна стена на хипофаринкса

С13.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса

С13.9

Хипофаринкс, неуточнен

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ОРОФАРИНКСА (МЕЗОФАРИНКС)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
НОСОГЛЪТКАТА (НАЗОФАРИНКС)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С
С14.0
ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИС14.2
ЗАЦИИ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА И
С14.8
ФАРИНКСА

Фаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание на хранопровода

С15.0

Шийната част на хранопровода

С15.1

Гръдната част на хранопровода

С15.2

Коремната част на хранопровода

С15.3

Горната третина на хранопровода

С15.4

Средната третина на хранопровода

Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса
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каса заплаща
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

1

2

3

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
СТОМАХА

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ТЪНКИТЕ ЧЕРВА

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН)

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

С15.5

Долната третина на хранопровода

С15.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода

С15.9

Хранопровод, неуточнена част

С16.0

Кардия

С16.1

Дъно на стомаха

С16.2

Тяло на стомаха

С16.3

Антрум на пилора

С16.4

Пилор

С16.5

Малка кривина на стомаха, неуточнена част

С16.6

Голяма кривина на стомаха, неуточнена част

С16.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха

С16.9

Стомах, неуточнена локализация

С17.0

Дванадесетопръстник

С17.1

Йеюнум

С17.2

Илеум

С17.3

Дивертикул на Meckel

С17.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва

С17.9

Тънки черва, неуточнена част

С18.0

Цекум

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

С18.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво

С18.9

Дебело черво, неуточнена част

С19

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област
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Злокачествено новообразувание на правото С20
черво (ректум)

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ

С21.0

Анус, неуточнена част

С21.1

Анален канал

C21.2

Клоакогенна зона

С21.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал

Злокачествено новообразувание на черния С22.0
дроб и интрахепаталните жлъчни пътища
С22.1

Злокачествено новообразувание на
жлъчния мехур

Карцином на черния дроб, първичен
Карцином на интрахепатални жлъчни пътища

С22.2

Хепатобластом

С22.3

Ангиосарком на черния дроб

С22.4

Други саркоми на черния дроб

С22.7

Други уточнени карциноми на черния дроб

С22.9

Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено

С23

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА С24.0
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЛЪЧНИС24.1
ТЕ ПЪТИЩА
С24.8

Екстрахепатални жлъчни канали

Злокачествено новообразувание на панкреаса

С25.0

Глава на панкреаса

С25.1

Тяло на панкреаса

С25.2

Опашка на панкреаса

С25.3

Панкреатичен канал

С25.4

Ендокринна част на панкреаса

С25.7

Други части на панкреаса

С25.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на панкреаса

С25.9

Злокачествено новообразувание на панкреас, неуточнено

С26.0

Чревен тракт, неуточнена част

С26.1

Далак

С26.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на храносмилателната система

С26.9

Неточно обозначени локализации на храносмилателната система

Злокачествено новообразувание на храносмилателните органи с друга и неточно
определена локализация

Злокачествено новообразувание на носната С30.0

Ампула на Vater
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища

Носна кухина
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кухина и средното ухо

С30.1

Злокачествено новообразувание на синуси- С31.0
те
С31.1

Средно ухо
Максиларен синус
Етмоидален синус

С31.2

Фронтален синус

С31.3

Сфеноидален синус

С31.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите

С31.9

Злокачествено новообразувание на синуси, неуточнено

Злокачествено новообразувание на ларинк- С32.0
са
С32.1

Глотис
Супраглотис

С32.2

Субглотис

С32.3

Ларингеален хрущял

С32.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса

С32.9

Злокачествено новообразувание на ларинкс, неуточнено

Злокачествено новообразувание на трахея- С33
та

Злокачествено новообразувание на трахеята

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ

С34.0

Главни бронхи

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

С34.9

Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на тимуса

С37

Злокачествено новообразувание на тимуса

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
СЪРЦЕТО, МЕДИАСТИНУМА И ПЛЕВРАТА

С38.0

Сърце

С38.1

Преден медиастинум

С38.2

Заден медиастинум

С38.3

Медиастинум, неуточнена част

С38.4

Плевра

С38.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и плеврата

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С
С39.0
ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИС39.8
ЗАЦИИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И

Горни дихателни пътища, неуточнена част
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дихателната система и гръдния кош
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ГРЪДНИЯ КОШ

С39.9

Злокачествено новообразувание на костите С40.0
и ставните хрущяли на крайниците
С40.1

Други злокачествени новообразувания на
кожата

Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник
Къси кости на горния 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

С40.9

Кости и ставни хрущяли на крайниците, с неуточнена локализация

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА С41.0
КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ С ДРУГИ И
С41.1
НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
С41.2

Злокачествен меланом на кожата

Неточно определени локализации на дихателната система

Кости на черепа и лицето
Долна челюст (мандибула)
Гръбначен стълб

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

С41.9

Злокачествено новообразувание на кости и ставни хрущяли, неуточнено

С43.0

Злокачествен меланом на устната

С43.1

Злокачествен меланом на клепача, включително и 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

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

С44.0

Кожа на устните

С44.1

Кожа на клепачи, включително ъглите на клепачните цепки

С44.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

С44.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

С44.4

Кожа на окосмената част на главата и шията
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МЕЗОТЕЛИОМ

САРКОМ НА KAPOSI

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ПЕРИФЕРНИТЕ НЕРВИ И ВЕГЕТАТИВНАТА
НЕРВНА СИСТЕМА

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА

С44.5

Кожа на тялото

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

С44.9

Злокачествено новообразувание на кожата, с неуточнена локализация

C45.0

Мезотелиом на плеврата

C45.1

Мезотелиом на перитонеума

C45.2

Мезотелиом на перикарда

C45.7

Мезотелиом с други локализации

C45.9

Мезотелиом, неуточнен

C46.0

Сарком на Kaposi на кожата

C46.1

Сарком на Kaposi на меките тъкани

C46.2

Сарком на Kaposi на небцето (палатум)

C46.3

Сарком на Kaposi на лимфните възли

C46.7

Сарком на Kaposi с други локализации

C46.8

Сарком на Kaposi на множество органи

C46.9

Сарком на Kaposi, с неуточнена локализация

C47.0

Периферни нерви на главата, лицето и шията

C47.1

Периферни нерви на горен крайник, включително областта на раменния
пояс

C47.2

Периферни нерви на долен крайник, включително тазобедрената област

C47.3

Периферни нерви на торакса

C47.4

Периферни нерви на корема

C47.5

Периферни нерви на таза

C47.6

Злокачествено новообразувание на периферни нерви на тялото, неуточнено

C47.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на периферните нерви и вегетативната нервна система

C47.9

Периферни нерви и вегетативна нервна система, с неуточнена локализация

С48.0

Ретроперитонеум

С48.1

Уточнена част на перитонеума

С48.2

Перитонеум, неуточнена част
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С48.8
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА С49.0
СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИТЕ МЕКИ ТЪКАС49.1
НИ

Злокачествено новообразувание на
млечната жлеза

Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията
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

С49.4

Съединителна и меки тъкани на корема

С49.5

Съединителна и меки тъкани на таза

С49.6

Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация

С49.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките тъкани

С49.9

Съединителна и меки тъкани, с неуточнена локализация

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

С50.6

Аксиларно удължение на млечната жлеза

С50.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза

С50.9

Млечна жлеза, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на вулвата С51.0

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ретроперитонеума и перитонеума

Голяма срамна устна (лабия)

С51.1

Малка срамна устна

С51.2

Клитор

С51.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата

С51.9

Вулва, неуточнена част

С52

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)

Злокачествено новообразувание на шийка- С53.0
та на матката
С53.1

Ендоцервикс
Екзоцервикс
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Злокачествено новообразувание на тялото
на матката

С53.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на матката

С53.9

Шийка на матката, неуточнена част

С54.0

Истмус на матката

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

С54.9

Тяло на матката, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на матката С55
с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на яйчника

Злокачествено новообразувание на яйчника

С56

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА С57.0
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЕНСКИС57.1
ТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
С57.2

Фалопиева тръба
Широка връзка
Кръгла връзка

С57.3

Параметриум

С57.4

Придатъци на матката, неуточнени

С57.7

Други уточнени части на женските полови органи

С57.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на женските полови органи

С57.9

Женски полови органи, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на пениса С60.0

Препуциум

С60.1

Гланс пенис

С60.2

Тяло на пениса

С60.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса

С60.9

Пенис, с неуточнена локализация

C61

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ПРОСТАТАТА

Злокачествено новообразувание на тестиса С62.0

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА

Недесцендирал тестис

С62.1

Десцендирал тестис

С62.9

Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено

С63.0

Епидидим
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ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

С63.1

Семенна връв

С63.2

Скротум

С63.7

Други уточнени части на мъжките полови органи

С63.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи

С63.9

Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА С64
БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО
ЛЕГЕНЧЕ

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на
бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

С65

Злокачествено новообразувание на уретера С66

Злокачествено новообразувание на уретера

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

С67.6

Отвор на уретера (орифициума)

С67.7

Урахус

С67.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния мехур

C67.9

Пикочен мехур, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на други и С68.0
неуточнени части на пикочните органи
С68.1

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ

Уретра
Парауретрални жлези

С68.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи

С68.9

Злокачествено новообразувание на пикочни органи, неуточнено

С69.0

Конюнктива

С69.1

Роговица

С69.2

Ретина

С69.3

Хороидея

С69.4

Цилиарно тяло

С69.5

Слъзна жлеза и канали

С69.6

Орбита
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С69.8

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

С69.9

Око, неуточнена част

С70.0

Церебрални менинги

С70.1

Спинални мениниги

С70.9

Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено

С71.0

Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули)

С71.1

Фронтален лоб

С71.2

Темпорален лоб

С71.3

Париетален лоб

С71.4

Окципитален лоб

С71.5

Мозъчно стомахче

С71.6

Малък мозък

С71.7

Мозъчен ствол

С71.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък

С71.9

Главен мозък, с неуточнена локализация

С72.0

Гръбначен мозък

С72.1

Конска опашка (кауда еквина)

С72.2

Обонятелен нерв (олфакторен)

С72.3

Зрителен нерв

С72.4

Слухов нерв

С72.5

Други и неуточнени черепномозъчни нерви

С72.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и другите части на централната нервна система

С72.9

Централна нервна система, уточнена част

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

С73

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

Злокачествено новообразувание на
надбъбречната жлеза

С74.0

Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза

С74.1

Медула на надбъбречната жлеза

С74.9

Надбъбречна жлеза, неуточнена част

С75.0

Паращитовидна жлеза

С75.1

Хипофиза

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕНИНГИ)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ГЛАВНИЯ МОЗЪК

Злокачествено новообразувание на
гръбначния мозък, черепномозъчните
нерви, други части на централната нервна
система

Злокачествено новообразувание на други
ендокринни жлези и сродни структури
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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

С75.9

Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза, неуточнено

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С
С76.0
ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИС76.1
ЗАЦИИ
С76.2

Глава, лице и шия
Гръден кош
Корем

С76.3

Таз

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 ЗЛОКАЧЕСТВЕ- С77.0
НО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЛИМФНИТЕ
С77.1
ВЪЗЛИ
С77.2

Лимфни възли на главата, лицето и шията
Интраторакални лимфни възли
Интраабдоминални лимфни възли

С77.3

Лимфни възли на подмишницата и горния крайник

С77.4

Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник

С77.5

Лимфни възли на таза

С77.8

Лимфни възли с множествена локализация

С77.9

Лимфни възли с неуточнена локализация

Вторично злокачествено новообразувание С78.0
на дихателната и храносмилателната систеС78.1
ма
С78.2

Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб
Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума
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

С78.7

Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб
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С78.8
Вторично злокачествено новообразувание с С79.0
други локализации

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи
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

Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

C 80

Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

Болест на Hodgkin

С81.0

Лимфоцитно преобладаване

С81.1

Нодуларна склероза

С81.2

Смесен целуларитет

С81.3

Лифмоцитно изчерпване

C81.7

Друга болест на Hodgkin

C81.9

Болест на Hodgkin, неуточнена

C82.0

Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен

C82.1

Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен

C82.2

Едроклетъчен, фоликуларен

C82.7

Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом

С82.9

Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен

C83.0

Дребноклетъчен (дифузен)

C83.1

Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)

C83.2

Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)

С83.3

Едроклетъчен (дифузен)

C83.4

Имунобластен (дифузен)

C83.5

Лимфобластен (дифузен)

Фоликуларен (нодуларен) нехочкинов
лимфом

Дифузен нехочкинов лимфом
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C83.6

Недиференциран (дифузен)

С83.7

Тумор на Burkitt

С83.8

Други видове дифузен нехочкинов лимфом

C83.9

Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен

С84.0

Mycosis fungoides

С84.1

Болест на Sezary

C84.2

Т-зонов лимфом

C84.3

Лимфоепителоиден лимфом

C84.4

Периферен Т-клетъчен лимфом

C84.5

Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

С85.0

Лимфосарком

C85.1

В-клетъчен лимфом, неуточнен

С85.7

Други уточнени типове на нехочкинов лимфом

С85.9

Нехочкинов лимфом, неуточнен

C88.0

Макроглобулинемия на Waldenstrom

C88.1

Болест на алфа-тежките вериги

C88.2

Болест на гама-тежките вериги

C88.3

Имунопролиферативна болест на тънките черва

C88.7

Други злокачествени имунопролиферативни болести

С88.9

Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ

С90.0

Множествен миелом

С90.1

Плазмоклетъчна левкемия

C90.2

Плазмоцитом, екстрамедуларен

Лимфоидна левкемия

C91.0

Остра лимфобластна левкемия

С91.1

Хронична лимфоцитна левкемия

C91.2

Подостра лимфоцитна левкемия

C91.3

Пролимфоцитна левкемия

С91.4

Косматоклетъчна левкемия

C91.5

Т-клетъчна левкемия при възрастни

C91.7

Друга лимфоидна левкемия

С91.9

Лимфоидна левкемия, неуточнена

C92.0

Остра миелоидна левкемия

С92.1

Хронична миелоидна левкемия

Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми

ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ТИПОВЕ НА НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ

Злокачествени имунопролиферативни болести

Миелоидна левкемия
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Моноцитна левкемия

Други левкемии с уточнен клетъчен вид

Левкемия с неуточнен клетъчен тип

C92.2

Подостра миелоидна левкемия

С92.3

Миелоиден сарком

C92.4

Остра промиелоцитна левкемия

C92.5

Остра миеломоноцитна левкемия

C92.7

Друга миелоидна левкемия

С92.9

Миелоидна левкемия, неуточнена

C93.0

Остра моноцитна левкемия

С93.1

Хронична моноцитна левкемия

C93.2

Подостра моноцитна левкемия

C93.7

Друга моноцитна левкемия

С93.9

Моноцитна левкемия, неуточнена

C94.0

Остра еритремия и еритролевкемия

С94.1

Хронична еритремия

С94.2

Остра мегакариобластна левкемия

C94.3

Мастоклетъчна левкемия

C94.4

Остра панмиелоза

C94.5

Остра миелофиброза

C94.7

Друга уточнена левкемия

C95.0

Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.1

Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.2

Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.7

Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.9

Левкемия, неуточнена

Други и неуточнени злокачествени ноС96.0
вообразувания на лимфната, кръвотворната
С96.1
и сродните им тъкани
С96.2

Болест на Letterer – Sive
Злокачествена хистиоцитоза
Злокачествен мастоклетъчен тумор

C96.3

Истински хистиоцитен лимфом

C96.7

Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

С96.9

Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС C97
САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ
(ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
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каса заплаща
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

1

2

3

КАРЦИНОМ IN SITU НА УСТНАТА КУХИНА,
ХРАНОПРОВОДА И СТОМАХА

КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ ОРГАНИ

КАРЦИНОМ IN SITU НА СРЕДНОТО УХО И
ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

МЕЛАНОМ IN SITU

КАРЦИНОМ IN SITU НА КОЖАТА

D00.0

Устни, устна кухина и фаринкс

D00.1

Хранопровод

D00.2

Стомах

D01.0

Колон

D01.1

Ректосигмоидална област

D01.2

Ректум

D01.3

Анус и анален канал

D01.4

Други и неуточнени части на червата

D01.5

Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища

D01.7

Други уточнени храносмилателни органи

D01.9

Храносмилателен орган, неуточнен

D02.0

Ларинкс

D02.1

Трахея

D02.2

Бронх и бял дроб

D02.3

Други части на дихателната система

D02.4

Дихателна система, неуточнена част

D03.0

Меланом in situ на устни

D03.1

Меланом in situ на клепач, включително ръбовете му

D03.2

Меланом in situ на ухо и външен слухов канал

D03.3

Меланом in situ на други и неуточнени части на лицето

D03.4

Меланом in situ на окосмената част на главата и шията

D03.5

Меланом in situ на тялото

D03.6

Меланом in situ на горен крайник, включително раменния пояс

D03.7

Меланом in situ на долен крайник, включително тазобедрената област

D03.8

Меланом in situ с други локализации

D03.9

Меланом in situ, неуточнен

D04.0

Кожа на устни

D04.1

Кожа на клепач, включително ръбовете му

D04.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

D04.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

D04.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

D04.5

Кожа на тялото

D04.6

Кожа на горен крайник, включително раменния пояс
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1

2

3

КАРЦИНОМ IN SITU НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

КАРЦИНОМ IN SITU НА ШИЙКАТА НА
МАТКАТА

КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ПОЛОВИ ОРГАНИ

КАРЦИНОМ IN SITU С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

D04.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

D04.8

Кожа с други локализации

D04.9

Кожа, с неуточнена локализация

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

D06.0

Ендоцервикс

D06.1

Екзоцервикс

D06.7

Други части на шийката на матката

D06.9

Шийка на матката, неуточнена част

D07.0

Ендометриум

D07.1

Вулва

D07.2

Влагалище

D07.3

Други и неуточнени женски полови органи

D07.4

Пенис

D07.5

Простата

D07.6

Други и неуточнени мъжки полови органи

D09.0

Пикочен мехур

D09.1

Други и неуточнени пикочни органи

D09.2

Око

D09.3

Щитовидна и други ендокринни жлези

D09.7

Карцином in situ с други уточнени локализации

D09.9

Карцином in situ, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
D10.0
НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКD10.1
СА
D10.2

Устни
Език
Под на устната кухина

D10.3

Други и неуточнени части на устната кухина

D10.4

Сливица (тонзила)

D10.5

Други части на орофаринкса

D10.6

Назофаринкс

D10.7

Хипофаринкс

D10.9

Фаринкс, неуточнен
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ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ
КАНАЛ

D11.0

Паротидна жлеза

D11.7

Други големи слюнчени жлези

D11.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

D12.0

Цекум

D12.1

Апендикс

D12.2

Възходяща част (асценденс) на колона

D12.3

Напречна част (трансверзум) на колона

D12.4

Низходяща част (десценденс) на колона

D12.5

Сигмоидална част на колона

D12.6

Колон, неуточнена част

D12.7

Ректосигмоидална област

D12.8

Ректум

D12.9

Анус и анален канал

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
D13.0
НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ
D13.1
НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА
D13.2

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ

Стомах
Дванадесетопръстник (дуоденум)

D13.3

Други и неуточнени части на тънките черва

D13.4

Черен дроб

D13.5

Екстрахепатални жлъчни пътища

D13.6

Панкреас

D13.7

Ендокринна част на панкреаса

D13.9

Неточно определени локализации на храносмилателната система

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
D14.0
НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕD14.1
МА
D14.2

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ОРГАНИ В
ГРЪДНИЯ КОШ

Хранопровод

Средно ухо, носна кухина и синуси
Ларинкс
Трахея

D14.3

Бронхи и бял дроб

D14.4

Дихателна система, с неуточнена локализация

D15.0

Тимус

D15.1

Сърце

D15.2

Медиастинум

D15.7

Други уточнени органи в гръдния кош

D15.9

Орган в гръдния кош, неуточнен

D16.0

Скапула и дълги кости на горен крайник
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1

2

3

НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ

D16.1

Къси кости на горен крайник

D16.2

Дълги кости на долен крайник

D16.3

Къси кости на долен крайник

D16.4

Кости на черепа и лицето

D16.5

Кост на долна челюст

D16.6

Гръбначен стълб

D16.7

Ребра, гръдна кост и ключица

D16.8

Кости на таза, сакрума и опашката

D16.9

Кост и ставен хрущял, неуточнени

D17.0

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и
подкожната тъкан на главата, лицето и шията

D17.1

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и
подкожната тъкан на тялото

D17.2

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и
подкожната тъкан на крайниците

D17.3

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и
подкожната тъкан с други и неуточнени локализации

D17.4

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на органите в
гръдния кош

D17.5

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на коремните
органи

D17.6

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на семенната
връв

D17.7

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан с други локализации

D17.9

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан, с неуточнена локализация

ХЕМАНГИОМ И ЛИМФАНГИОМ С КАКВАТО
И ДА Е ЛОКАЛИЗАЦИЯ

D18.0

Хемангиом с каквато и да е локализация

D18.1

Лимфангиом с каквато и да е локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА МЕЗОТЕЛИАЛНАТА ТЪКАН

D19.0

Мезотелиална тъкан на плеврата

D19.1

Мезотелиална тъкан на перитонеума

D19.7

Мезотелиална тъкан с други локализации

D19.9

Мезотелиална тъкан, с неуточнена локализация

D20.0

Ретроперитонеум

D20.1

Перитонеум

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА МАСТНАТА ТЪКАН

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА МЕКАТА ТЪКАН НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА
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ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИ
МЕКИ ТЪКАНИ

D21.0

Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето и шията

D21.1

Съединителна и други меки тъкани на горен крайник, включително
областта на раменния пояс

D21.2

Съединителна и други меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

D21.3

Съединителна и други меки тъкани на гръдния кош

D21.4

Съединителна и други меки тъкани на корема

D21.5

Съединителна и други меки тъкани на таза

D21.6

Съединителна и други меки тъкани на тялото, неуточнена част

D21.9

Съединителна и други меки тъкани, с неуточнена локализация

D22.0

Меланоцитен невус на устните

D22.1

Меланоцитен невус на клепачите, включително ъглите на клепачните
цепки

D22.2

Меланоцитен невус на ухото и външния слухов канал

D22.3

Меланоцитен невус на други и неуточнени части на лицето

D22.4

Меланоцитен невус на окосмената част на главата и шията

D22.5

Меланоцитен невус на тялото

D22.6

Меланоцитен невус на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D22.7

Меланоцитен невус на долен крайник, включително тазобедрената
област

D22.9

Меланоцитен невус, неуточнен

D23.0

Кожа на устните

D23.1

Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

D23.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

D23.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

D23.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

D23.5

Кожа на тялото

D23.6

Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D23.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

D23.9

Кожа, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

D24

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НООВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА

D25.0

Субмукозен лейомиом на матката

D25.1

Интрамурален лейомиом на матката

МЕЛАНОЦИТЕН НЕВУС

ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА
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ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА МАТКАТА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА ЯЙЧНИКА

D25.2

Субсерозен лейомиом на матката

D25.9

Лейомиом на матката, неуточнен

D26.0

Шийка на матката

D26.1

Тяло на матката

D26.7

Други части на матката

D26.9

Матка, неуточнена част

D27

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
D28.0
НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЕНСD28.1
КИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
D28.2

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ

Вулва
Влагалище
Маточни тръби и връзки

D28.7

Други уточнени женски полови органи

D28.9

Женски полови органи, с неуточнена локализация

D29.0

Пенис

D29.1

Простата

D29.2

Тестис

D29.3

Епидидим

D29.4

Скротум

D29.7

Други мъжки полови органи

D29.9

Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

D30.0

Бъбрек

D30.1

Бъбречно легенче

D30.2

Уретер

D30.3

Пикочен мехур

D30.4

Уретра

D30.7

Други пикочни органи

D30.9

Пикочни органи, с неуточнена локализация

D31.0

Конюнктива

D31.1

Роговица

D31.2

Ретина

D31.3

Хориоидея

D31.4

Цилиарно тяло

D31.5

Слъзна жлеза и канали
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D31.6

Орбита, неуточнена част

D31.9

Око, неуточнена част

D32.0

Обвивки на главния мозък

D32.1

Обвивки на гръбначния мозък

D32.9

Мозъчни обвивки, неуточнени

D33.0

Главен мозък, супратенториум

D33.1

Главен мозък, инфратенториум

D33.2

Главен мозък, неуточнена част

D33.3

Черепномозъчни нерви

D33.4

Гръбначен мозък

D33.7

Други уточнени части на централната нервна система

D33.9

Централна нервна система, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

D34

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЕНДОКРИННИ
ЖЛЕЗИ

D35.0

Надбъбречна жлеза

D35.1

Паращитовидна жлеза

D35.2

Хипофиза

D35.3

Краниофарингеален канал

D35.4

Епифизна (пинеална) жлеза

D35.5

Каротидно телце

D35.6

Аортно телце и други параганглии

D35.7

Други уточнени ендокринни жлези

D35.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза

D35.9

Ендокринна жлеза, неуточнена

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕНИНГИТЕ)

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ДРУГИ ЧАСТИ НА
ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С D36.0
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
D36.1

Лимфни възли
Периферни нерви и вегетативна нервна система

D36.7

Други уточнени локализации

D36.9

Доброкачествено новообразувание, с неуточнена локализация

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ D37.0
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА УСТНАТА КУХИD37.1
НА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
D37.2

Устна, устна кухина и фаринкс
Стомах
Тънки черва

D37.3

Апендикс

D37.4

Колон
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D37.5

Ректум

D37.6

Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища

D37.7

Други храносмилателни органи

D37.9

Храносмилателни органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ D38.0
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА СРЕДНОТО УХО,
D38.1
ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОРГАНИТЕ В
D38.2
ГРЪДНИЯ КОШ

Ларинкс
Трахея, бронхи и бял дроб
Плевра

D38.3

Медиастинум

D38.4

Тимус

D38.5

Други дихателни органи

D38.6

Дихателни органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ D39.0
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЖЕНСКИТЕ ПОD39.1
ЛОВИ ОРГАНИ
D39.2

Матка
Яйчник
Плацента

D39.7

Други женски полови органи

D39.9

Женски полови органи, неуточнени

D40.0

Простата

D40.1

Тестис

D40.7

Други мъжки полови органи

D40.9

Мъжки полови органи, неуточнени

D41.0

Бъбрек

D41.1

Бъбречно легенче

D41.2

Уретер

D41.3

Уретра

D41.4

Пикочен мехур

D41.7

Други пикочни органи

D41.9

Пикочни органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА МОЗЪЧНИТЕ
ОБВИВКИ

D42.0

Менинги на главния мозък

D42.1

Менинги на гръбначния мозък

D42.9

Менинги, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

D43.0

Главен мозък, супратенториум

D43.1

Главен мозък, инфратенториум

D43.2

Главен мозък, неуточнена част

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ПИКОЧНИТЕ
ОРГАНИ
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1

2

3

D43.3

Черепномозъчни нерви

D43.4

Гръбначен мозък

D43.7

Други уточнени части на централната нервна система

D43.9

Централна нервна система, неуточнена част

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ D44.0
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЕНДОКРИННИD44.1
ТЕ ЖЛЕЗИ
D44.2

Щитовидна жлеза
Надбъбречна жлеза
Паращитовидна жлеза

D44.3

Хипофиза

D44.4

Краниофарингеален канал

D44.5

Епифизна (пинеална) жлеза

D44.6

Каротидно телце

D44.7

Аортно телце и други параганглии

D44.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза

D44.9

Ендокринна жлеза, неуточнена

ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА

D45

ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА

МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ

D46.0

Рефрактерна анемия без сидеробласти, определена така

D46.1

Рефрактерна анемия със сидеробласти

D46.2

Рефрактерна анемия с повишен брой бласти

D46.3

Рефрактерна анемия с повишен брой бласти в трансформация

D46.4

Рефрактерна анемия, неуточнена

D46.7

Други миелодиспластични синдроми

D46.9

Миелодиспластичен синдром, неуточнен

ДРУГИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С НЕОПРЕДЕ- D47.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
ЛИМФНАТА, КРЪВОТВОРНАТА И СРОДНИТЕ
D47.1
ИМ ТЪКАНИ
D47.2

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ
НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Хистиоцитни и мастоклетъчни тумори с неопределен или неизвестен характер
Хронична миелопролиферативна болест
Моноклонална гамопатия

D47.3

Есенциална (хеморагична) тромбоцитемия

D47.7

Други уточнени новообразувания с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

D47.9

Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на лимфната,
кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

D48.0

Кости и ставни хрущяли

D48.1

Съединителна и други меки тъкани

D48.2

Периферни нерви и вегетативна нервна система
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1

2

3

D48.3

Ретроперитонеум

D48.4

Перитонеум

D48.5

Кожа

D48.6

Млечна жлеза

D48.7

Други уточнени локализации

D48.9

Новообразувание с неопределен или неизвестен характер, неуточнено

Анемия, дължаща се на ензимни нарушения D55.1

Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната на глутатиона

D55.9

Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена

D56.1

Бета-таласемия

D56.9

Таласемия, неуточнена

Сърповидно-клетъчни нарушения

D57.1

Сърповидно-клетъчна анемия без криза

Други наследствени хемолитични анемии

D58.0

Наследствена сфероцитоза

D58.1

Наследствена елиптоцитоза

D59.1

Други автоимунни хемолитични анемии

D59.3

Хемолитично-уремичен синдром

D59.5

Пароксизмална нощна хемоглобинурия [Синдром на MarchiafavaMicheli]

D59.9

Придобита хемолитична анемия, неуточнена

D61.0

Конституционална апластична анемия

D61.9

Апластична анемия, неуточнена

Други анемии

D64.0

Наследствена сидеробластна анемия

Вроден дефицит на фактор VIII

D66

Вроден дефицит на фактор VIII

Вроден дефицит на фактор IX

D67

Вроден дефицит на фактор IX

Други нарушения на кръвосъсирването

D68.0

Болест на Von Willebrand

D68.1

Вроден дефицит на фактор XI

D68.2

Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването

D69.3

Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

D69.5

Вторична тромбоцитопения

Таласемия

Придобита хемолитична анемия

Други апластични анемии

Пурпура и други хеморагични състояния

Имунодефицит с преобладаващ недостиг на D80.0
антитела
D80.1

Наследствена хипогамаглобулинемия
Нефамилна хипогамаглобулинемия

D80.2

Селективен дефицит на имуноглобулин A [IgA]

D80.3

Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG]

D80.4

Селективен дефицит на имуноглобулин M [IgM]
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Комбинирани имунодефицитни състояния

D80.5

Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM]

D80.6

Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия

D80.7

Преходна хипогамаглобулинемия при деца

D80.8

Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела

D80.9

Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен

D81.0

Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза

D81.1

Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на T- и B-клетки

D81.2

Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на
B-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

D81.9

Комбиниран имунодефицит, неуточнен

Имунодефицит, свързан с други значителни D82.0
дефекти
D82.1

Обикновен променлив имунодефицит

Други имунодефицити

Синдром на Wiskott-Aldrich
Синдром на Di George

D82.2

Имунодефицит с къси крайници

D82.3

Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr

D82.4

Синдром на хиперимуноглобулин E [IgE]

D82.8

Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти

D82.9

Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен

D83.0

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в
броя и функцията на B-клетките

D83.1

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в
имунорегулаторните T-клетки

D83.2

Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към B- или Tклетки

D83.8

Други обикновени променливи имунодефицитни състояния

D83.9

Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен

D84.0

Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите

D84.1

Дефекти в системата на комплемента
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Други видове хипотиреоидизъм

Тиреотоксикоза

Тиреоидит
Инсулинозависим захарен диабет

Неинсулинозависим захарен диабет

Хиперфункция на хипофизата

D84.8

Други уточнени имунодефицити

D84.9

Имунодефицит, неуточнен

E03.0

Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша

E03.1

Вроден хипотиреоидизъм без гуша

E03.4

Атрофия на щитовидната жлеза (придобита)

E03.8

Други уточнени видове хипотиреоидизъм

Е05.0

Тиреотоксикоза с дифузна гуша

Е05.1

Тиреотоксикоза с токсичен единичен възел

Е05.2

Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша

Е05.3

Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан

Е06.3

Автоимунен тиреоидит

E06.5

Други хронични тиреоидити

Е10.2

Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения

Е10.3

Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения

Е10.4

Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения

Е10.5

Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения

E10.6

Инсулинозависим захарен диабет с други уточнени усложнения

Е10.9

Инсулинозависим захарен диабет без усложнения

E11.2

Неинсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения

E11.3

Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения

E11.4

Неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения

E11.5

Неинсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения

E11.6

Неинсулинозависим захарен диабет с други уточнени усложнения

E11.9

Неинсулинозависим захарен диабет без усложнения

Е22.0

Акромегалия и хипофизарен гигантизъм

Е22.1

Хиперпролактинемия

Е22.8

Други хиперфункции на хипофизата

Хипофункция и други разстройства на хипо- Е23.0
физата
Е23.2

Хипопитуитаризъм

Синдром на Cushing

Е24.0

Синдром на Cushing с хипофизарен произход

E24.3

Ектопичен ACTH синдром

Е26.0

Първичен хипералдостеронизъм

Е26.1

Вторичен хипералдостеронизъм

Хипералдостеронизъм

Безвкусен диабет
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1

2

3

Други разстройства на надбъбречните жле- Е27.1
зи

Първична недостатъчност на кората на надбъбреците

ДИСФУНКЦИЯ НА ЯЙЧНИЦИТЕ

E28.2

Синдром на поликистоза на яйчниците

ДИСФУНКЦИЯ НА ТЕСТИСИТЕ

E29.1

Тестикуларна хипофункция

РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА АРОМАТНИТЕ АМИНОКИСЕЛИНИ

Е70.0

Класическа фенилкетонурия

Други разстройства на обмяната на въглехидратите

Е74.0

Болести на натрупването на гликоген

Разстройства на обмяната на сфинголипи- Е75.2
дите и други нарушения на натрупването на
липидите

Други сфинголипидози

Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните

Е76.1

Мукополизахаридоза тип 2

Е76.2

Други мукополизахаридози

Кистозна фиброза (муковисцидоза)

Е84.0

Кистозна фиброза с белодробни прояви

Е84.1

Кистозна фиброза с чревни прояви

Е85.1

Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия

Амилоидоза

ЕНДОКРИННИ И МЕТАБОЛИТНИ
E89.2
РАЗСТРОЙСТВА, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕД МЕДИЕ89.3
ЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, НЕКЛАСИФИЦИРАE89.4
НИ ДРУГАДЕ

Шизофрении

Маниен епизод

Биполярно афективно разстройство

Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм
Следпроцедурен хипопитуитаризъм
Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците

E89.8

Други ендокринни и метаболитни разстройства след медицински процедури

F20.0

Параноидна шизофрения

F20.1

Хебефренна шизофрения

F20.3

Недиференцирана шизофрения

F20.4

Постшизофренна депресия

F20.5

Резидуална шизофрения

F20.6

Обикновена шизофрения

F20.8

Друга шизофрения

F30.0

Хипомания

F30.1

Мания без психотични симптоми

F30.2

Мания с психотични симптоми

F30.8

Други манийни епизоди

F30.9

Маниен епизод, неуточнен

F31.0

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – хипоманиен
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3

Депресивен епизод

РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО
РАЗСТРОЙСТВО

Фобийни тревожни разстройства

F31.1

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен без психотични симптоми

F31.2

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен с психотични симптоми

F31.3

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – умерена или лека
депресия

F31.4

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – тежка депресия
без психотични симптоми

F31.5

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – тежка депресия с
психотични симптоми

F31.6

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – смесен

F31.7

Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия

F31.8

Други биполярни афективни разстройства

F31.9

Биполярно афективно разстройство, неуточнено

F32.0

Лек депресивен епизод

F32.1

Умерено тежък депресивен епизод

F32.2

Тежък депресивен епизод без психотични симптоми

F32.3

Тежък депресивен епизод с психотични симптоми

F32.8

Други депресивни епизоди

F32.9

Депресивен епизод, неуточнен

F33.0

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – лек

F33.1

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – умерено тежък

F33.2

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък без
психотични симптоми

F33.3

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък с психотични симптоми

F33.4

Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия

F33.8

Други рецидивиращи депресивни разстройства

F33.9

Рецидивиращо депресивно разстройство, неуточнено

F40.0

Агорафобия

F40.1

Социални фобии

F40.2

Специфични (изолирани) фобии

F40.8

Други фобийни тревожни разстройства

F40.9

Фобийно тревожно разстройство, неуточнено
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1
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3

Други тревожни разстройства

Обсесивно-компулсивно разстройство

F41.0

Паническо разстройство [епизодична пароксизмална тревожност]

F41.1

Генерализирана тревожност

F41.2

Смесено тревожно-депресивно разстройство

F41.3

Други смесени тревожни разстройства

F41.8

Други уточнени тревожни разстройства

F41.9

Тревожно разстройство, неуточнено

F42.0

С преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъвквания

F42.1

С преобладаване на компулсивни действия [натрапливи ритуали]

F42.2

Смесени натрапливи мисли и действия

F42.8

Други обсесивно-компулсивни разстройства

F42.9

Обсесивно-компулсивно разстройство, неуточнено

Дисоциативни (конверсионни) разстройства F44.0

Соматоформни разстройства

Други невротични разстройства

БОЛЕСТ НА PARKINSON

Дисоциативна амнезия

F44.1

Дисоциативна фуга

F44.2

Дисоциативен ступор

F44.3

Транс или състояния на обладаност

F44.4

Дисоциативни разстройства на моториката

F44.5

Дисоциативни гърчове

F44.6

Дисоциативна анестезия или загуба на сетивност

F44.7

Смесени дисоциативни [конверсионни] разстройства

F44.8

Други дисоциативни [конверсионни] разстройства

F44.9

Дисоциативно [конверсионно] разстройство, неуточнено

F45.0

Психосоматично разстройство

F45.1

Недиференцирано соматоформно разстройство

F45.2

Хипохондрично разстройство

F45.3

Соматоформна вегетативна дисфункция

F45.4

Персистиращо соматоформно болково разстройство

F45.8

Други соматоформни разстройства

F45.9

Соматоформно разстройство, неуточнено

F48.0

Неврастения

F48.1

Синдром на деперсонализация-дереализация

F48.8

Други уточнени невротични разстройства

F48.9

Невротично разстройство, неуточнено

G20

БОЛЕСТ НА PARKINSON
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БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР

G30.0

Ранна болест на Алцхаймер

G30.1

Късна болест на Алцхаймер

G30.8

Други форми на болестта на Алцхаймер

G30.9

Болест на Алцхаймер, неуточнена

Други дегенеративни болести на нервната
система, некласифицирани другаде

G31.0

Ограничена атрофия на главния мозък

МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

G35

МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Епилепсия

G40.6

Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени

G40.7

Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal, неуточнени

G40.9

Епилепсия, неуточнена

G54.0

Увреждания на брахиалния плексус

G54.1

Увреждания на лумбо-сакралния плексус

G54.2

Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде

G54.3

Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани другаде

G54.4

Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, некласифицирани другаде

G54.5

Невралгична амиотрофия

G54.6

Фантомен синдром на крайник с болка

Увреждания на нервните коренчета и
плексуси

ПОЛИНЕВРОПАТИИ ПРИ БОЛЕСТИ, КЛАСИ- G63.2
ФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Диабетна полиневропатия (Е10 – Е14† с общ четвърти знак .4)

Myasthenia gravis и други увреждания на
нервно-мускулния синапс

G70.0

Myasthenia gravis

Първични мускулни увреждания

G71.0

Мускулна дистрофия

G71.1

Миотонични увреждания

G71.2

Вродени миопатии

G71.9

Първично мускулно увреждане, неуточнено

Други болести на гръбначния мозък

G95.0

Сирингомиелия и сирингобулбия

Кератит

Н16.0

Язва на роговицата

H16.1

Други повърхностни кератити без конюнктивит

H16.2

Кератоконюнктивит

Н16.3

Интерстициален и дълбок кератит

Н16.4

Неоваскуларизация на роговицата

Цикатрикси и мътнини на роговицата

H17.0

Левкома (адхерентна)

Други болести на роговицата

Н18.4

Дегенерация на роговицата
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Н18.6

Кератоконус

H34.0

Преходна ретинална артериална оклузия

H34.1

Централна ретинална артериална оклузия

H34.2

Други ретинални артериални оклузии

H34.8

Други ретинални съдови оклузии

H34.9

Ретинална съдова оклузия, неуточнена

Н35.3

Дегенерация на макулата и задния полюс

Н35.4

Периферни ретинални дегенерации

H35.7

Отделяне, разцепване на слоевете на ретината

Н40.0

Суспектна глаукома

Н40.1

Първична глаукома с отворен ъгъл

Н40.2

Първична глаукома със затворен ъгъл

H40.3

Вторична глаукома, посттравматична

H40.4

Вторична глаукома, дължаща се на възпалително заболяване на окото

Н40.5

Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото

H40.6

Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства

H40.8

Друга глаукома

H40.9

Глаукома, неуточнена

H44.2

Дегенеративна миопия

Н44.5

Дегенеративни състояния на очната ябълка

Неврит на зрителния нерв

Н46

Неврит на зрителния нерв

Други болести на зрителния нерв и зрителните пътища

H47.0

Болести на зрителния нерв, некласифицирани другаде

H47.1

Едем на папилата, неуточнен

Н47.2

Атрофия на зрителния нерв

H47.3

Други болести на папилата

H47.4

Увреждания на хиазмата

Н47.5

Увреждания на другите зрителни пътища

Н47.6

Увреждания на зрителната област в кората

H47.7

Болест на зрителните пътища, неуточнена

H54.1

Слепота на едното око, намалено зрение на другото око

H54.3

Неопределена загуба на зрението на двете очи

H54.4

Слепота на едното око

H54.6

Неопределена загуба на зрението на едното око

Оклузия на съдовете на ретината

Други болести на ретината

Глаукома

Болести на очната ябълка

Слепота и намалено зрение
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Гнойно и неуточнено възпаление на средно- Н66.1
то ухо
H66.2

Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо

Мастоидит и сродни състояния

Н70.1

Хроничен мастоидит

Н70.2

Петрозит

НАРУШЕНИЕ НА ВЕСТИБУЛАРНАТА ФУНКЦИЯ

H81.0

Болест на Meniere

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ВЪТРЕШНОТО УХО

H83.0

Лабиринтит

Ревматични болести на митралната клапа

I05.0

Митрална стеноза

I05.1

Ревматична митрална инсуфициенция

I05.2

Митрална стеноза и инсуфициенция

I05.8

Други болести на митралната клапа

I05.9

Болест на митралната клапа, неуточнена

I06.0

Ревматична аортна стеноза

I06.1

Ревматична аортна инсуфициенция

I06.2

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция

I06.8

Други ревматични болести на аортната клапа

I06.9

Ревматична болест на аортната клапа, неуточнена

I09.0

Ревматичен миокардит

I09.1

Ревматични болести на ендокарда без уточняване на клапа

I09.2

Хроничен ревматичен перикардит

I09.8

Други уточнени ревматични болести на сърцето

I09.9

Ревматична болест на сърцето, неуточнена

Есенциална хипертония

I10

Есенциална (първична) хипертония

Хипертонична болест на сърцето

I11.0

Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност

I11.9

Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност

Хипертоничен бъбрек (хипертонична
бъбречна болест)

I12.0

Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност

I12.9

Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек

I13.0

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност

I13.1

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна
недостатъчност

I13.2

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие
както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност

Ревматични болести на аортната клапа

Други ревматични болести на сърцето

Хронично епитимпано-антрален гноен отит на средното ухо
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Вторична хипертония

Стенокардия

ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА
СЪРЦЕТО

ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЛОДРОБНО СЪРЦЕ

I13.9

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено

I15.0

Бъбречно-съдова хипертония

I15.1

Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения

I15.2

Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения

I15.8

Други видове вторична хипертония

I15.9

Вторична хипертония, неуточнена

I20.0

Нестабилна стенокардия

I20.1

Стенокардия с документиран спазъм

I20.8

Други видове стенокардия

I20.9

Стенокардия, неуточнена

I25.2

Стар инфаркт на миокарда

I25.3

Сърдечна аневризма

I25.4

Аневризма на коронарна артерия

I27.0

Първична белодробна хипертония

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА БЕЛОДРОБНИТЕ СЪДО- I28.9
ВЕ

Белодробно-съдова болест, неуточнена

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИКАРДА

I31.0

Хроничен адхезивен перикардит

I31.1

Хроничен констриктивен перикардит

I31.2

Хемоперикард, некласифициран другаде

I31.3

Перикарден излив (невъзпалителен)

I31.8

Други уточнени болести на перикарда

I31.9

Болест на перикарда, неуточнена

Неревматични болести на митралната клапа I34.0

Неревматични болести на аортната клапа

Митрална (клапна) инсуфициенция

I34.1

Митрален (клапен) пролапс

I34.2

Неревматична митрална (клапна) стеноза

I34.8

Други неревматични болести на митралната клапа

I34.9

Неревматична болест на митралната клапа, неуточнена

I35.0

Аортна (клапна) стеноза

I35.1

Аортна (клапна) инсуфициенция

I35.2

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция

I35.8

Други болести на аортната клапа

I35.9

Болест на аортната клапа, неуточнена

Неревматични болести на трикуспидалната I36.0

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
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клапа

I36.1

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция

I36.2

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция

I36.8

Други неревматични болести на трикуспидалната клапа

I36.9

Неревматична болест на трикуспидалната клапа, неуточнена

I37.0

Стеноза на пулмоналната клапа

I37.1

Инсуфициенция на пулмоналната клапа

I37.2

Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа

I37.8

Други болести на пулмоналната клапа

I37.9

Болест на пулмоналната клапа, неуточнена

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА

I38

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА

Кардиомиопатия

I42.1

Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия

I42.2

Друга хипертрофична кардиомиопатия

Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен
блок

I44.2

Атриовентрикуларен блок, пълен

Други проводни нарушения

I45.6

Синдром на преждевременното възбуждане

СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

I50.0

Застойна сърдечна недостатъчност

I50.1

Лявокамерна недостатъчност

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА

Усложнения и неточно определени болести I51.4
на сърцето
I51.5
Последици от мозъчносъдова болест

АТЕРОСКЛЕРОЗА
АНЕВРИЗМА И ДИСЕКАЦИЯ НА АОРТАТА

ДРУГИ ВИДОВЕ АНЕВРИЗМА

Миокардит, неуточнен
Миокардна дегенерация

I51.7

Кардиомегалия

I69.0

Последици от субарахноидален кръвоизлив

I69.1

Последици от вътремозъчен кръвоизлив

I69.2

Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив

I69.3

Последици от мозъчен инфаркт

I69.4

Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка

I69.8

Последици от други и неуточнени мозъчносъдови болести

I70.0

Атеросклероза на аортата

I70.2

Атеросклероза на артерии на крайниците

I71.2

Аневризма на торакалната аорта без споменаване на руптура

I71.4

Аневризма на абдоминалната аорта без споменаване на руптура

I71.6

Аневризма на торако-абдоминалната аорта без споменаване на руптура

I72.0

Аневризма на каротидна артерия
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I72.1

Аневризма на артерия на горен крайник

I72.2

Аневризма на бъбречна артерия

I72.3

Аневризма на илиачна артерия

I72.4

Аневризма на артерия на долен крайник

I72.8

Аневризма на други уточнени артерии

I72.9

Аневризма с неуточнена локализация

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНИТЕ СЪДОВЕ

I73.1

Облитериращ тромбангиит [болест на Buerger]

ФЛЕБИТ И ТРОМБОФЛЕБИТ

I80.0

Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници

I80.1

Флебит и тромбофлебит на феморална вена

I80.2

Флебит и тромбофлебит на други дълбоки съдове на долните крайници

I83.0

Варикозни вени на долните крайници с язва

I83.1

Варикозни вени на долните крайници с възпаление

I83.2

Варикозни вени на долните крайници с язва и възпаление

ВАРИЦИ НА ХРАНОПРОВОДА

I85.9

Варици на хранопровода без кървене

ДРУГИ НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ НА
ЛИМФНИТЕ СЪДОВЕ И ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ

I89.1

Лимфангит

ВАРИКОЗНИ ВЕНИ НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ

ПОСТПРОЦЕДУРНИ БОЛЕСТИ НА ОРГАНИТЕ I97.2
НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Синдром на лимфедем след мастектомия

Друга хронична обструктивна белодробна
болест

J44.8

Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест

J44.9

Хронична обструктивна белодробна болест, неуточнена

Астма

J45.0

Астма с преобладаващ алергичен компонент

J45.1

Неалергична астма

J45.9

Астма, неуточнена

ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ

J96.1

Хронична дихателна недостатъчност

J96.9

Дихателна недостатъчност, неуточнена

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОПРОВОДА

K22.0

Ахалазия на кардията

Язва на стомаха

K25.7

ЯЗВА НА СТОМАХА, хронична, без кръвоизлив или перфорация

Язва на дванадесетопръстника

K26.7

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, хронична, без кръвоизлив или
перфорация

Болест на Crohn

К50.0

Болест на Crohn на тънкото черво

К50.1

Болест на Crohn на дебелото черво

Хроничен хепатит, некласифициран другаде K73.0

Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде
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Фиброза и цироза на черния дроб

Други болести на задстомашната жлеза
Нарушена резорбция в червата
Пемфигус

Пемфигоид

Други булозни увреждания

Атопичен дерматит

Псориазис

K74.2

Чернодробна фиброза с чернодробна склероза

K74.3

Първична билиарна цироза

K74.4

Вторична билиарна цироза

K86.0

Хроничен панкреатит с алкохолна етиология

K86.1

Други хронични панкреатити

K90.0

Цьолиакия

K90.8

Други нарушения на резорбцията в червата

L10.0

Пeмфигус вулгарис

L10.1

Пемфигус вегетанс

L10.2

Пемфигус фолиацеус

L10.4

Пемфигус еритематозус

L10.5

Пемфигус, предизвикан от лекарствени средства

L10.8

Други видове пемфигус

L10.9

Пемфигус, неуточнен

L12.0

Булозен пемфигоид

L12.1

Цикатризиращ пемфигоид

L12.3

Придобита булозна епидермолиза

L12.8

Други видове пемфигоид

L12.9

Пемфигоид, неуточнен

L13.0

Дерматитис херпетиформис

L13.8

Други уточнени булозни увреждания

L13.9

Булозни увреждания, неуточнени

L20.0

Пруриго на Besnier

L20.8

Други форми на атопичен дерматит

L20.9

Атопичен дерматит, неуточнен

L40.0

Псориазис вулгарис

L40.1

Генерализиран пустулозен псориазис

L40.2

Акродерматитис континуа

L40.3

Палмоплантарна пустулоза

L40.4

Гутатен псориазис

L40.5 М09.0

Артропатичен псориазис. Юношески артрит при псориазис

L40.8

Други видове псориазис

L40.9

Псориазис, неуточнен
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Еrythema multiforme

L51.0

Небулозна Еrythema multiforme

L51.1

Булозна Еrythema multiforme

L51.2

Токсична епидермална некролиза (Lyell)

L93.0

Дискоиден лупус еритематодес

L93.1

Субакутен лупус еритематодес

L93.2

Други форми на кожен лупус еритематодес

Язва на долен крайник, некласифицирана
другаде

L97

Язва на долен крайник, некласифицирана другаде

Серопозитивен ревматоиден артрит1

M05.0

Синдром на Felty

М05.1

Ревматоидна болест със засягане на белия дроб

М05.2

Ревматоиден васкулит

М05.3

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи

М05.8

Други серопозитивни ревматоидни артрити

Лупус еритематодес

ПСОРИАТИЧНИ И ЕНТЕРОПАТИЧНИ АРТРО- M07.0
ПАТИИ1
M07.1

Дистална интерфалангеална псориатична артропатия (L40.5†)
Инвалидизиращ артрит (L40.5†)

M07.2

Псориатичен спондилит (L40.5†)

M07.3

Други псориатични артропатии (L40.5†)

M07.4

Артропатия при болестта на Crohn [регионален ентерит] (К50. – †)

M07.5

Артропатия при улцерозен колит (К51. – †)

M07.6

Други ентеропатични артропатии

М08.0

Юношески ревматоиден артрит

М08.1

Юношески анкилозиращ спондилит

М08.2

Юношески артрит със системно начало

М08.3

Юношески полиартрит (серонегативен)

М08.4

Юношески пауциартикуларен артрит

M13.0

Полиартрит, неуточнен

M13.1

Моноартрит, некласифициран другаде

M13.8

Други уточнени артрити

M13.9

Артрит, неуточнен

ПОЛИАРТРОЗА

M15.0

Първична генерализирана (остео)артроза

УВРЕЖДАНИЯ НА КАПАЧКАТА (ПАТЕЛАТА)

M22.4

Хондромалация на пателата

Възлест полиартериит и наследствени
състояния

М30.0

Възлест полиартериит

Юношески (ювенилен) артрит1

ДРУГИ АРТРИТИ
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Други некротизиращи васкулопатии

М31.3

Грануломатоза на Wegener

Дисеминиран lupus erythematodes

M32.0

Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes

M32.1

Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или
системи

M32.8

Други форми на дисеминиран lupus erythematodes

M32.9

Дисеминиран lupus erythematodes, неуточнен

М33.0

Ювенилен дерматомиозит

M33.1

Други дерматомиозити

М33.2

Полимиозит

M33.9

Дерматополимиозит, неуточнен

М34.0

Прогресивна системна склероза

М34.1

Синдром CR(Е)ST

М34.2

Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични
продукти

M34.8

Други форми на системна склероза

M34.9

Системна склероза, неуточнена

Други системни увреждания на съединителната тъкан

М35.0

Синдром на Sjogren

M35.2

Синдром на Behзet

Анкилозиращ спондилит1

M45.0

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, множествено засягане на гръбначния
стълб

M45.1

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, окципито-атланто-аксисен отдел

M45.2

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, шийна област

M45.3

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, шийногръден отдел

M45.4

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, гръден отдел

M45.5

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, гръднопоясен отдел

M45.6

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, поясен отдел

M45.7

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, пояснокръстен отдел

M45.8

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, кръстен и кръстноопашен отдел

M45.9

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, неуточнена локализация

М47.1

Други спондилози с миелопатия

Дерматополимиозит

Системна склероза

Спондилоза

ДРУГИ ДОРЗОПАТИИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ M53.1
ДРУГАДЕ

Шийнобрахиален синдром

Синовити и теносиновити

Синовит и теносиновит, неуточнен

M65.9
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ОСТЕОПОРОЗА С ПАТОЛОГИЧНА ФРАКТУРА M80.0

Остеопороза с патологична фрактура след менопауза

M80.1

Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия

M80.2

Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура

M80.3

Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция

M80.4

Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура

M80.5

Идиопатична остеопороза с патологична фрактура

M80.8

Друга остеопороза с патологична фрактура

M80.9

Остеопороза с патологична фрактура, неуточнена

М86.4

Хроничен остемиелит с фистула

M86.6

Други хронични остеомиелити

ОСТЕОНЕКРОЗА

M87.0

Асептична идиопатична остеонекроза

Болест на Paget (деформиращ остеит)

М88.0

Увреждане на черепа при болестта на Paget

М88.8

Увреждане в други кости при болестта на Paget

M88.9

Болест на Paget, неуточнена

M93.2

Дисекиращ остеохондрит

M93.9

Остеохондропатия, неуточнена

УВРЕЖДАНИЯ НА КОСТНО-МУСКУЛНАТА
СИСТЕМА СЛЕД МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

M96.1

Синдром след ламинектомия, некласифициран другаде

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ

N01.0

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, незначителни гломерулни
нарушения

N01.1

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N01.2

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мембранозен
гломерулонефрит

N01.3

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N01.4

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен ендокапилярен
пролиферативен гломерулонефрит

N01.5

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N01.6

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, болест на плътните отлагания

N01.7

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен полулунен гломерулонефрит

Остеомиелит

ДРУГИ ОСТЕОХОНДРОПАТИИ

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.226/454

Приложение № 11 към чл. 21, ал. 2

Списък на заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна
каса заплаща
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Заболяване

1

2

3

Хроничен нефритен синдром

Нефрозен синдром

Хроничен тубулоинтестициален нефрит

Хронична бъбречна недостатъчност

N01.8

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, други изменения

N01.9

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, неуточнено изменение

N03.0

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, незначителни гломерулни нарушения

N03.1

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, огнищни и сегментни гломерулни
увреждания

N03.2

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мембранозен гломерулонефрит

N03.3

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиопролиферативен
гломерулонефрит

N03.4

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N03.5

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N03.6

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, болест на плътните отлагания

N03.7

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен полулунен гломерулонефрит

N03.8

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, други изменения

N03.9

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, неуточнено изменение

N04.0

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, незначителни гломерулни нарушения

N04.1

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N04.2

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен мембранозен гломерулонефрит

N04.3

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N04.4

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N04.5

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N04.6

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, болест на плътните отлагания

N04.7

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен полулунен гломерулонефрит

N04.8

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, други изменения

N04.9

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, неуточнено изменение

N11.0

Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс

N11.1

Хроничен обструктивен пиелонефрит

N11.8

Други хронични тубулоинтерстициални нефрити

N11.9

Хроничен тубулоинтерстициален нефрит, неуточнен

N18.0

Терминален стадий на бъбречна болест

N18.8

Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност
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N18.9

Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена

Бъбречнокаменна болест

N20.0

Камък в бъбрека

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПРОСТАТАТА

N41.1

Хроничен простатит

ЕНДОМЕТРИОЗА

N80.0

Ендометриоза на матката

N80.1

Ендометриоза на яйчника

N80.2

Ендометриоза на маточната тръба

N80.3

Ендометриоза на тазовия перитонеум

N80.4

Ендометриоза на ректовагиналния септум и на вагината

N80.5

Ендометриоза на червата

N80.6

Ендометриоза на кожен цикатрикс

N80.8

Друга ендометриоза

N80.9

Ендометриоза, неуточнена

ГЕСТАЦИОННИ [ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ БРЕМЕННОСТТА] ОТОЦИ И ПРОТЕИНУРИЯ БЕЗ
ХИПЕРТОНИЯ

O12.0

Предизвикани от бременността отоци

O12.1

Предизвикана от бременността протеинурия

O12.2

Предизвикани от бременността отоци с протеинурия

ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ БЕЗ МАСИВНА
ПРОТЕИНУРИЯ

O13

ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ БЕЗ
МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ

ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ С МАСИВНА
ПРОТЕИНУРИЯ

O14.0

Умерена прееклампсия

O14.1

Тежка прееклампсия

O14.9

Прееклампсия, неуточнена

ЕКСЦЕСИВНО ПОВРЪЩАНЕ ПО ВРЕМЕ НА
БРЕМЕННОСТТА

O21.2

Повръщане в късна бременност

O21.9

Повръщане по време на бременността, неуточнено

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПИКОЧОПОЛОВАТА СИСТЕМА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА

O23.0

Възпалителни болести на бъбреците по време на бременността

O23.1

Възпалителни болести на пикочния мехур по време на бременността

O23.2

Възпалителни болести на уретрата по време на бременността

O23.3

Възпалителни болести на други части от пикочните пътища по време на
бременността

O23.4

Неуточнена възпалителна болест на пикочните пътища по време на бременността

O23.5

Възпалителни болести на половата система по време на бременността

O23.9

Друга и неуточнена възпалителна болест на пикочо-половата система по
време на бременността

O24.0

Предшестващ захарен диабет, инсулинозависим

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕ-
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МЕННОСТТА

O24.1

Предшестващ захарен диабет, неинсулинозависим

O24.2

Предшестващ захарен диабет, свързан с недоимъчно хранене

O24.3

Предшестващ захарен диабет, неуточнен

O24.4

Захарен диабет, развиващ се по време на бременността

O24.9

Захарен диабет по време на бременността, неуточнен

ПРЕДЛЕЖАЩА ПЛАЦЕНТА (PLACENTA PRАEVIA)

O44.0

Предлежаща плацента, уточнена без кръвотечение

O44.1

Предлежаща плацента с кръвотечение

ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ
НА МАЙКАТА, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ,
НО УСЛОЖНЯВАЩИ БРЕМЕННОСТТА,
РАЖДАНЕТО И ПОСЛЕРОДОВИЯ ПЕРИОД

O98.0

Туберкулоза, усложняваща бременността, раждането или послеродовия
период

O98.1

Сифилис, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период

O98.2

Гонорея, усложняваща бременността, раждането или послеродовия период

O98.3

Други инфекции, предаващи се предимно по полов път, усложняващи
бременността, раждането или послеродовия период

O98.4

Вирусен хепатит, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период

O98.5

Други вирусни болести, усложняващи бременността, раждането или
послеродовия период

O98.6

Протозойни инфекции, усложняващи бременността, раждането или
послеродовия период

O98.8

Други инфекциозни и паразитни болести на майката, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период

O98.9

Инфекциозни и паразитни болести на майката, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период, неуточнени

Други вродени аномалии на нервната
система

Q07.0

Синдром на Arnold – Chiari

Булозна епидермолиза

Q81.0

Епидермолизис булоза симплекс

Q81.1

Епидермолизис булоза леталис

Q81.2

Епидермолизис булоза дистрофика

Последици от травми на главата

T90.5

Последици от вътречерепна травма

Последици от травми на шията и тялото

Т91.3

Последици от травми на гръбначния мозък

Последици от термични и химични изгаряния и измръзване

Т95.0

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на главата и
шията

Т95.1

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на тялото

T95.2

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на горен
крайник
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T95.3

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на долен
крайник

T95.4

Последици от термични и химични изгаряния, класифицирани само в
съответствие с площта на поразения участък от тялото

T95.8

Последици от други уточнени термични и химични изгаряния и
измръзване

T95.9

Последици от неуточнени термични и химични изгаряния и измръзване

Ревматични болести на митралната клапа
І05.0 Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
І05.1 Z95.2
и трансплантанти

Митрална стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа
Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна
клапа

І05.2 Z95.2

Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна
клапа

І05.0 Z95.3

Митрална стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І05.1 Z95.3

Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна
клапа

І05.2 Z95.3

Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна
клапа

І05.0 Z95.4

Митрална стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І05.1 Z95.4

Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на друг заместител на
сърдечна клапа

І05.2 Z95.4

Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на
сърдечна клапа

І05.0 Z95.9

Митрална стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Ревматични болести на аортната клапа
І06.0 Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
І06.1 Z95.2
и трансплантанти

Ревматична аортна стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа
Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна
клапа

І06.2 Z95.2

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на
сърдечна клапа

І06.0 Z95.3

Ревматична аортна стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І06.1 Z95.3

Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна
клапа

І06.2 Z95.3

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна
сърдечна клапа

І06.0 Z95.4

Ревматична аортна стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа

І06.1 Z95.4

Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на друг заместител на
сърдечна клапа
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І06.2 Z95.4

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І06.0 Z95.9

Ревматична аортна стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І06.1 Z95.9

Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

І06.2 Z95.9

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Хипертоничен бъбрек (хипертонична
I12.0 Z95.9
бъбречна болест)
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
I12.9 Z95.9
и трансплантанти

Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Съчетание на хипертонично сърце с хиI13.0 Z95.9
пертоничен бъбрек
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
I13.1 Z95.9

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I13.2 Z95.9

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с. Наличие
както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I13.9 Z95.9

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено.
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вторична хипертония
I15.0 Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
I15.1 Z95.9

Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна
недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Бъбречно-съдова хипертония. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения. Наличие на
сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I15.2 Z95.9

Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I15.8 Z95.9

Други видове вторична хипертония. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

І15.9 Z95.9

Вторична хипертония, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

Стенокардия
I20.0 Z95.1
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
I20.1 Z95.1

Нестабилна стенокардия. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат

I20.8 Z95.1

Други видове стенокардия. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат

Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на аортнокоронарен
шънтов трансплантат
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I20.9 Z95.1
Стенокардия
I20.0 Z95.5
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
I20.1 Z95.5

Стенокардия, неуточнена. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат
Нестабилна стенокардия. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат
Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на коронарен
ангиопластичен имплантат и трансплантат

I20.8 Z95.5

Други видове стенокардия. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат

I20.9 Z95.5

Стенокардия, неуточнена. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат

Стенокардия
I20.0 Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
I20.1 Z95.9

Нестабилна стенокардия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

I20.8 Z95.9

Други видове стенокардия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I20.9 Z95.9

Стенокардия, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА
I25.2 Z95.1
СЪРЦЕТО
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Стар инфаркт на миокарда. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат

ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА
I25.2 Z95.5
СЪРЦЕТО
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Стар инфаркт на миокарда. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат

ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА
I25.2 Z95.9
СЪРЦЕТО
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Стар инфаркт на миокарда. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА БЕЛОДРОБНИТЕ СЪДО- I28.9 Z95.9
ВЕ
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Белодробно-съдова болест, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат
и трансплантат, неуточнени

Неревматични болести на митралната клапа І34.0 Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
І34.1 Z95.2

Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна
клапа

І34.2 Z95.2

Митрален (клапен) пролапс. Наличие на протеза на сърдечна клапа
Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на протеза на
сърдечна клапа
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І34.8 Z95.2

Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на протеза
на сърдечна клапа

І34.0 Z95.3

Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна
клапа

І34.1 Z95.3

Митрален (клапен) пролапс. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.2 Z95.3

Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна
сърдечна клапа

І34.8 Z95.3

Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.0 Z95.4

Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на
сърдечна клапа

І34.1 Z95.4

Митрален (клапен) пролапс. Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа

І34.2 Z95.4

Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител
на сърдечна клапа

І34.8 Z95.4

Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І34.0 Z95.9

Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

І34.1 Z95.9

Митрален (клапен) пролапс. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І34.2 Z95.9

Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І34.8 Z95.9

Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Неревматични болести на аортната клапа
І35.0 Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
І35.0 Z95.3
и трансплантанти
І35.0 Z95.4

Аортна (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа
Аортна (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Аортна (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І35.0 Z95.9

Аортна (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат,
неуточнени

І35.1 Z95.2

Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І35.1 Z95.3

Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І35.1 Z95.4

Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на
сърдечна клапа

І35.1 Z95.9

Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

І35.2 Z95.2

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на
сърдечна клапа
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І35.2 Z95.3

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна
сърдечна клапа

І35.2 Z95.4

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител
на сърдечна клапа

І35.2 Z95.9

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Неревматични болести на трикуспидалната І36.0 Z95.2
клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
І36.0 Z95.3
и трансплантанти

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на протеза на
сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна
сърдечна клапа

І36.0 Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І36.0 Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

І36.1 Z95.2

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І36.1 Z95.3

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І36.1 Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг
заместител на сърдечна клапа

І36.1 Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на
сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І36.2 Z95.2

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

І36.2 Z95.3

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І36.2 Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І36.2 Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
I37.0 Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
I37.0 Z95.3
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
I37.0 Z95.4
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на друг заместител на
сърдечна клапа
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БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
I37.0 Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
I37.1 Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на протеза на
сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
I37.1 Z95.3
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на ксеногенна
сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
I37.1 Z95.4
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на друг заместител на
сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
I37.1 Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на сърдечен имплантат
и трансплантат, неуточнени

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
I37.2 Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на протеза
на сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
I37.2 Z95.3
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
I37.2 Z95.4
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА
I37.2 Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАI38 Z95.2
СЕГНАТАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА. Наличие на
протеза на сърдечна клапа

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАI38 Z95.3
СЕГНАТАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА. Наличие на
ксеногенна сърдечна клапа

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАI38 Z95.4
СЕГНАТАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА. Наличие на
друг заместител на сърдечна клапа
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ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАI38 Z95.9
СЕГНАТАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА. Наличие на
сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

КАРДИОМИОПАТИЯ
I42.1 Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
I42.2 Z95.9

Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен
І44.2 Z95.9
блок
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

Атриовентрикуларен блок, пълен. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
I50.0 Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
I50.1 Z95.9

Застойна сърдечна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени

АНЕВРИЗМА И ДИСЕКАЦИЯ НА АОРТАТА
I71.2 Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
I71.4 Z95.9

Аневризма на торакалната аорта без споменаване на руптура. Наличие
на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I71.6 Z95.9

Друга хипертрофична кардиомиопатия. Наличие на сърдечен имплантат
и трансплантат, неуточнени

Лявокамерна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Аневризма на абдоминалната аорта без споменаване на руптура. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Аневризма на торако-абдоминалната аорта без споменаване на руптура.
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

1. Забележка. Диспансерното наблюдение на лицата се осъществява от лечебните заведения за болнична помощ
при осъществяване на дейности по болнично лечение и/или по амбулаторно наблюдение/диспансеризация и/или
определяне на план за лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи
скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО, включени в пакета здравни дейности,
заплащани от бюджета на НЗОК.
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

1

2

3

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то
4

5

6

7

8

9

10

11

А02

А02.0

ОПЛ

3 месеца

Преглед и оценка на
общ клиничен статус

До 3 пъти

1 месец

Фекална маса и ректа- До 15 дни след
лен секрет, кръвна
приключване на
картина – поне осем лечението
показателя

А06

А06.1
А06.2

ОПЛ

1 година

Преглед и оценка на
общ клиничен статус

До 2 пъти

6 месеца

Микроскопско
6 месеца
изследване за паразити

Детска гастроенте- 12 месеца
рология или
гастроентерология,
медицинска паразитология или
инфекциозни болести

А07

А07.1
А07.8

ОПЛ

1 година

Преглед и оценка на
общ клиничен статус

До 2 пъти

6 месеца

Микроскопско
6 месеца
изследване за паразити

Детска гастроенте- 12 месеца
рология или
гастроентерология,
медицинска паразитология или
инфекциозни болести
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стр.237/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

В51

B51.0
B51.8
B51.9

ОПЛ

3 години

Преглед и оценка на До 2 пъти
общ клиничен статус с
насоченост към фебрилитет, черен дроб,
слезка и анемичен
синдром

6 месеца

Микроскопско
6 месеца
изследване за паразити

Медицинска парази- 6 месеца
тология или
инфекциозни болести

В52

B52.0
B52.8
B52.9

ОПЛ

3 години

Преглед и оценка на До 2 пъти
общ клиничен статус с
насоченост към фебрилитет, черен дроб,
слезка и анемичен
синдром

6 месеца

Микроскопско
6 месеца
изследване за паразити

Медицинска парази- 6 месеца
тология или
инфекциозни болести

В53

В53.0

ОПЛ

3 години

Преглед и оценка на До 2 пъти
общ клиничен статус с
насоченост към фебрилитет, черен дроб,
слезка и анемичен
синдром

6 месеца

Микроскопско
6 месеца
изследване за паразити

Медицинска парази- 6 месеца
тология или
инфекциозни болести
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Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

В55

Код по
МКБ 10

В55.0

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

ОПЛ

1 година

Преглед и оценка на До 2 пъти
общ клиничен статус с
насоченост към периферни, трахеобронхиални и мезентериални лимфни
възли, черен дроб,
слезка, хематологична
симптоматика, фебрилитет и кожни изменения

6 месеца

1. Кръвна картина –
поне осем показателя
2. Диференциално
броене на левкоцити

1. 12 месеца

2. 12 месеца

Медицинска парази- 12 месеца
тология или
инфекциозни болести

В75

B75

ОПЛ

1 година

Преглед и оценка на До 2 пъти
общ клиничен статус с
ЕКГ

6 месеца

СУЕ, серологично
изследване за трихинелоза

6 месеца

Медицинска парази- 12 месеца
тология, нервни болести (неврологична
насоченост)

В77

B77.0
B77.8

ОПЛ

1 година

Преглед и оценка на
общ клиничен статус

До 2 пъти

6 месеца

Микроскопско
6 месеца
изследване за паразити

Медицинска парази- 12 месеца
тология

В80

B80

ОПЛ

1 месец

Преглед и оценка на
общ клиничен статус

По преценка на ОПЛ До 20 дни след лече- Микроскопско
Еднократно
ние
изследване за паразити

Медицинска парази- Еднократно
тология
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Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

І10

І10

ОПЛ

До 18-годишна Преглед и оценка на До 4 пъти
възраст
общ клиничен статус с
ЕКГ

B18

В18.1,
В18.8

Инфекциозни До 6-ия месец
болести

Преглед и оценка на
общ клиничен статус

В18.1,
В18.8

Детска
След 6-ия мегастроентеро- сец до 18-гология или
дишна възраст
гастроентерология

Преглед и оценка на
общ клиничен статус,
ултразвук на коремни
органи

3 месеца

Глюкоза, креатинин,
12 месеца
общ холестерол,
триглицериди, HDLхолестерол, химично
изследване на урина с
течни реактиви и седимент

Очни болести (очни
дъна)
Кардиолог

12 месеца

До 2 пъти

3 месеца

АСАТ
АЛАТ
ГГТ
Химично изследване
на урина с течни
реактиви

Еднократно

Детска гастроентерология или
гастроентерология
(ехография на коремни органи)

Еднократно

До 3 пъти

4 месеца

АСАТ, ГГТ
АЛАТ

4 месеца

Психиатрия или
детска психиатрия

12 месеца
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Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

B67

Код по
МКБ 10

В67.0

Диспансеризиращ лекар

Медицинска
паразитология

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то
5 години

Преглед и оценка на
общ клиничен статус

До 3 пъти през година след операцията.
След първата година
до 2 пъти годишно

През 1-вата година Серологично
след операцията – на изследване за ехино3-тия, 6-ия и 12-ия
кокоза
месец; след това – на
6 месеца

6 месеца

Детска гастроенте- 12 месеца
рология или
гастроентерология (с
ехография на коремни органи); през
първата година след
операцията – с хирург или детски хирург

В67.1

1. Серологично
1. 6 месеца
изследване за ехинококоза
2. Рентгенография на 2. 12 месеца
гръден кош и бял дроб

Детска пневмология 12 месеца
и фтизиатрия или
пневмология и фтизиатрия; през първата година след операцията – с хирург
или детски хирург

В67.3
В67.4

Серологично
изследване за ехинококоза

Според органната
12 месеца
локализация, през
първата година след
операция – с хирург
или детски хирург

6 месеца
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Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

D51

D51.0,
D51.9

Детска клиДо навършване Преглед и оценка на
нична хемато- на 18-годишна общ клиничен статус
логия и онко- възраст
логия или
клинична хематология
или педиатрия

До 4 пъти

3 месеца

Кръвна картина – поне 6 месеца
осем показателя, желязо

D60

D60.0,
D60.9

Детска клиДо навършване Преглед и оценка на
нична хемато- на 18-годишна общ клиничен статус
логия и онко- възраст
логия или
клинична хематология
или педиатрия

До 3 пъти

4 месеца

Кръвна картина – поне 4 месеца
осем показателя,
морфология на
еритроцити

D81

D81.9

Детска клиДо навършване Преглед и оценка на
нична хемато- на 18-годишна общ клиничен статус
логия и онко- възраст
логия или
клинична хематология

До 3 пъти

6 месеца

Кръвна картина – поне 6 месеца
осем показателя, СУЕ,
диференциално броене на левкоцити
Определяне на общи
имуноглобулини: IgG,
IgA, IgM

12 месеца
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Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

D82

D82.0,
D82.1

Детска клиДо навършване Преглед и оценка на
нична хемато- на 18-годишна общ клиничен статус
логия и онко- възраст
логия или
клинична хематология

До 2 пъти

6 месеца

1. Кръвна картина –
1. 12 месеца
поне осем показателя,
СУЕ, диференциално
броене на левкоцити
2. Определяне на
общи имуноглобулини: 2. 6 месеца
IgG, IgA, IgM

E03

Е03.0,
E03.1,
E03.8

Детска
До навършване Преглед и оценка на
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

До 12 пъти през
първата година
През втората година
до 6 пъти годишно
След втората година
до 3 пъти

1-ва г. – 1 месец;
1. fТ4 и ТSH
2-ра г. – до два месеца;
3-та година и след 3та г. – 4 месеца
2. Рентгенография на
длан и пръсти за
костна възраст

1. 1-ва г. – до два
месеца;
2-ра г. – 3 месеца;
3-та до 18 г. – 4
месеца
2. 12 месеца
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Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

E04

Е04.0,
Е04.9

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

3 месеца

fТ4 и ТSH

6 месеца

Детска кардиология 12 месеца
или кардиология.
Очни болести

E05

Е05.0,
E05.1,
E05.2,
E05.3

Детска
До 18-годишна
ендокриноло- възраст
гия и болести
на обмяната
или ендокринология и болести на
обмяната или
педиатрия

1-ва година – 1 месец;
2-ра година – 3 месеца;
3-та година – 4 месеца

1. fТ4 и ТSH
2. Кръвна картина –
поне 8 показателя
3. Диференциално
броене на левкоцитите;
Рентгенография на
длан и пръсти за
костна възраст

1. 6 месеца
2. 4 месеца

Детска кардиология 12 месеца
или кардиология.
Очни болести

Преглед и оценка на
общ клиничен статус с
насоченост към оценка
на растежа и развитието

До 12 пъти през
първата година
През втората година
до 4 пъти годишно
След втората година
до 3 пъти

3. 12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

E06

Е06.3

Детска
До навършване Преглед и оценка на
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

До 12 пъти през
1-ва г. – 1 месец;
първата година
2-ра г. – 3 месеца;
През втората година 3-та г. – 4 месеца
до 4 пъти годишно
След втората година
до 3 пъти

1. fТ4 и ТSH

E07

Е07.1

Детска
До оздравяване
ендокринология и болести
на обмяната
или ендокринология и болести на
обмяната или
педиатрия

До 12 пъти през
1-ва г. – 1 месец;
първата година
2-ра г. – 3 месеца;
През втората година 3-та г. – 4 месеца
до 4 пъти годишно
След втората година
до 3 пъти

fТ4 и ТSH

Преглед и оценка на
общ клиничен статус с
насоченост към оценка
на растежа и развитието

1. 12 месеца;
Детска кардиология 12 месеца
След промяна на или кардиология
дозата на заместващото лечение – до още 2
пъти, но не порано от 6 седмици от промяната.
2. Определяне на анти 2. 6 месеца
ТПО в серум
6 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

E10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Е10.9

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 12 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието и изследване на
нология и бокръвна захар
лести на
обмяната или
педиатрия

1 месец

1. Кръвнозахарен про- 1. 6 месеца при
фил
влошено
обективно състояние и/или лош
гликемичен контрол
2. Гликиран хемогло- 2. 3 месеца
бин
3. Триглицериди
3. 12 месеца
4. Холестерол
4. 12 месеца
5. HDL-холестерол
5. 12 месеца
6. Микроалбуминурия 6. 6 месеца

Очни болести – след 12 месеца
7-ата година от установяване на заболяването
Нервни болести или
детска неврология
ЕМГ – след 11-годишна възраст.

Е10.2 N08.3

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 12 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието и изследване на
нология и бокръвна захар
лести на
обмяната или
педиатрия

1 месец

1. Кръвнозахарен про- 1. 6 месеца при
фил
влошено
обективно състояние и/или лош
гликемичен контрол
2. Гликиран хемогло- 2. 3 месеца
бин
3. 12 месеца
3. Триглицериди
4. 12 месеца
4. Холестерол
5. 12 месеца
5. HDL-холестерол
6. 6 месеца
6. Микроалбуминурия

1. Детска нефроло- 1. 6 месеца
гия и хемодиализа 2. 12 месеца
или нефрология
3. 12 месеца
2. Очни болести
3. Нервни болести
или детска неврология
ЕМГ – след 11 г.в.
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Е10.3 H28.0

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 12 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието и изследване на
нология и бокръвна захар
лести на
обмяната или
педиатрия

1 месец

1. Кръвнозахарен профил
2. Гликиран хемоглобин
3. Триглицериди
4. Холестерол
5. HDL-холестерол
6. Микроалбуминурия

1. 6 месеца при
влошено
обективно състояние и/или лош
гликемичен контрол
2. 3 месеца
3. 12 месеца
4. 12 месеца
5. 12 месеца
6. 6 месеца

1. Очни болести
1. 6 месеца
2. Нервни болести
2. 12 месеца
или детска неврология
ЕМГ – след 11 г.в.

Е10.3 Н36.0

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 12 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието и изследване на
нология и бокръвна захар
лести на
обмяната или
педиатрия

1 месец

1. Кръвнозахарен профил
2. Гликиран хемоглобин
3. Триглицериди
4. Холестерол
5. HDL-холестерол
6. Микроалбуминурия

1. 6 месеца при
влошено
обективно състояние и/или лош
гликемичен контрол
2. 3 месеца
3. 12 месеца
4. 12 месеца
5. 12 месеца
6. 6 месеца

1. Очни болести
1. 6 месеца
2. Нервни болести
2. 12 месеца
или детска неврология
ЕМГ – след 11 г.в.
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Е10.4 G73.0,
Е10.4 G99.0,
E10.4 G59.0,
E10.4 G63.2

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 12 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието и изследване на
нология и бокръвна захар
лести на
обмяната или
педиатрия

1 месец

1. Кръвнозахарен профил
2. Гликиран хемоглобин
3. Триглицериди
4. Холестерол
5. HDL-холестерол
6. Микроалбуминурия

1. 6 месеца при
влошено
обективно състояние и/или лош
гликемичен контрол
2. 3 месеца
3. 12 месеца
4. 12 месеца
5. 12 месеца
6. 6 месеца

1. Детска невроло- 1. 6 месеца
гия или нервни бо- 2. 12 месеца
лести (ЕМГ – след 11
г.в.)
2. Очни болести

Е10.5 I79.2

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 12 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието и изследване на
нология и бокръвна захар
лести на
обмяната или
педиатрия

1 месец

1. Кръвнозахарен профил
2. Гликиран хемоглобин
3. Триглицериди
4. Холестерол
5. HDL-холестерол
6. Микроалбуминурия

1. 6 месеца при
влошено
обективно състояние и/или лош
гликемичен контрол
2. 3 месеца
3. 12 месеца
4. 12 месеца
5. 12 месеца
6. 6 месеца

Съдова
12 месеца
хирургия/ангиология или
хирургия/детска хирургия (Доплерова
сонография на артерии и вени)
Очни болести
Детска неврология
или нервни болести
(ЕМГ – след 11 г.в.)
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Е20

Код по
МКБ 10

Е20.0

E20.1

Е22

Е22.0 М14.5

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

3 месеца

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието и изследване на
нология и бокръвна захар
лести на
обмяната или
педиатрия

3 месеца

Фосфати, Калций
кръвна захар TSH FT4
Anti TPO

6 месеца

Калций, фосфати

6 месеца

Натрий и калий –
12 месеца
комплексно, Фосфати,
Калций
ЯМР – хипофиза хипоталамус или Рентгенография на длан и
пръсти за костна
възраст или КАТ

Детска нефрология
и хемодиализа или
нефролог (ехография на бъбреци)
Очни болести

12 месеца

Детска кардиология 12 месеца
или кардиология
(ехокардиография)
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Е23

Код по
МКБ 10

Е23.0

Е23.2

Е24

Е24.0

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието и изследване на
нология и бокръвна захар
лести на
обмяната или
педиатрия

3 месеца

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

3 месеца

КЗП, АЛАТ, АСАТ, ГГТ,
АФ
Рентгенография на
длан и пръсти за
костна възраст
гликиран хемоглобин
TSH и fТ4

6 месеца

Натрий и калий –
6 месеца
комплексно
Кръвна картина – поне
осем показателя
Натрий и калий –
комплексно

6 месеца

Детска кардиология 12 месеца
или кардиология
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Е25

Е25.0

Детска
До навършване Преглед и оценка на
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

До 12 пъти през
първата година
През втората година
до 6 пъти годишно
През третата година
до 4 пъти годишно
След третата година
до 3 пъти

Е26

E26.0,
Е26.1,
E26.8

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

1-ва г. – 1 месец; 2ра г. – 2 месеца; 3-та
г. – 3 месеца; след 3та г. – 4 месеца

1. Натрий и калий –
комплексно
2. Прогестерон
3. Кръвна картина –
поне осем показателя
4. Тестостерон
5. Рентгенография на
длан и пръсти за
костна възраст

1. 3 месеца
2. 6 месеца
3. 3 месеца
4. 3 месеца
5. 12 месеца

3 месеца

Натрий и калий –
комплексно

6 месеца

Акушерство и гине- 12 месеца
кология (Ехография)
или урология (абдоминална ехография),
или нефрология или
детска нефрология и
хемодиализа (ултразвуково изследване на бъбреци)

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.251/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Е27

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Е27.1,
E27.4

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 2 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

6 месеца

Натрий и калий –
комплексно

6 месеца

Детска кардиология 12 месеца
или кардиология

Е27.5

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 2 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

6 месеца

Натрий и калий –
комплексно

6 месеца

Детска кардиология 6 месеца
или кардиология

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.252/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Е28

Е28.2

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 2 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието; кръвна захар
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

6 месеца

Естрадиол
Тестостерон, LH, FSH

12 месеца

Акушерство и гинекология (абдоминална ехография)

12 месеца

Е30

Е30.0
Е30.1

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 2 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

6 месеца

LH
FSH
естрадиол
тестостерон (при
момчета)
Рентгенография на
длан и пръсти за
костна възраст

12 месеца

Акушерство и гине- 6 месеца
кология (ехография)
или уролог (абдоминална ехография)

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.253/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Е34

Е34.3

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 2 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

6 месеца

Рентгенография на
длан и пръсти за
костна възраст

12 месеца

Е55

Е55.0

Детска
До навършване
ендокриноло- на 3-годишна
гия и болести възраст
на обмяната
или ендокринология и болести на
обмяната или
педиатрия

3 месеца

Рентгенография на
длан и пръсти за
костна възраст
Калций
Фосфор
Алкална фосфатаза
(АФ)

12 месеца

Преглед и оценка на До 4 пъти
общ клиничен статус с
насоченост към оценка
на растежа и развитието

Акушерство и гине- 6 месеца
кология (ехография)
или уролог (абдоминална ехография)
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Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Е70

Код по
МКБ 10

Е70.0

Е70.1

Е70.2

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 2 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

6 месеца

Общ белтък, албумин 6 месеца
АСАТ, АЛАТ, АФ, желязо,
TSH, FT4, урина химично и седимент;
Рентгенография на
длан и пръсти за
костна възраст

Детска неврология 12 месеца
или нервни болести;
ЕЕГ или детска психиатрия или психиатрия

IgG Общ белтък, албумин, АСАТ, АЛАТ, АФ,
желязо, TSH, FT4, урина химично и седимент. Рентгенография
на длан и пръсти за
костна възраст

Детска неврология
или нервни болести;
ЕЕГ или детска психиатрия или психиатрия

Общ белтък, албумин,
АСАТ, АЛАТ, АФ, калций,
фосфор, билирубин
общ и индиректен,
Рентгенография на
длан и пръсти за
костни промени

Детска неврология
или нервни болести
или детска психиатрия или психиатрия

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.255/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Е71

Е71.1

Детска
До навършване Преглед и оценка на
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

До 4 пъти през
3 месеца през първа- кръвна захар, албумин, 12 месеца
първата година.
та година и 6 месеца АСАТ, АЛАТ, АФ
След първата година след това
до 2 пъти

Детска неврология 12 месеца
или нервни болести
или детска психиатрия или психиатрия

Е72

Е72.2

Детска
До навършване Преглед и оценка на
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

До 4 пъти през
3 месеца през първапървата година
та година и 6 месеца
След първата година – след това
до 2 пъти

Детска неврология 12 месеца
или нервни болести
или детска психиатрия или психиатрия

Урея, пикочна кисели- 12 месеца
на
Рентгенография на
длан и пръсти за
костна възраст

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.256/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Е74

Е74.2

Детска
До навършване Преглед и оценка на
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието и ехография на
нология и бокоремни органи
лести на
обмяната или
педиатрия

До 4 пъти през
3 месеца през първапървата година
та година и 6 месеца
След първата година – след това
до 2 пъти

АСАТ, АЛАТ, холесте6 месеца
рол, триглицериди,
креатинин, общ белтък,
албумин, АФ

Е79

Е79.1

Детска
До навършване Преглед и оценка на
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието и ехография на
нология и бокоремни органи
лести на
обмяната или
педиатрия

До 4 пъти през
първата година
След първата година
до 2 пъти

Урея, креатинин, пи6 месеца
кочна киселина, общ
белтък, АСАТ, АЛАТ, ГГТ,
алкална фосфатаза,
кръвна картина – поне
осем показателя

3 месеца през първата година от живота,
и 6 месеца – след
това

Детска неврология 12 месеца
или нервни болести

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.257/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Е83

G04

Код по
МКБ 10

E83.0

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то
Кръвна картина – поне 6 месеца
осем показателя,
тромбоцити, еритроцити, общ белтък, албумин, АФ, общ и индиректен билирубин
АСАТ
АЛАТ
ГГТ

Детска неврология 12 месеца
или нервни болести

Е83.3

Фосфати, алкална
фосфатаза (АФ),
калций, рентгенография на длан и пръсти
за костна възраст

6 месеца

Детски гастроенте- 12 месеца
ролог или
гастроентеролог или
детска неврология
или нервни болести

Е83.5

Калций и алкална
фосфатаза (АФ),
фосфати

6 месеца

G04.8

Детска
До навършване Преглед и оценка на
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието и ехография на
нология и бочерен дроб на 6 меселести на
ца при цироза
обмяната или
педиатрия

Детска невро- До навършване Общ клиничен и
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести или педиатрия

До 4 пъти през
първата година
След първата година
до 2 пъти

До 2 пъти

3 месеца през първата година от живота,
и 6 месеца – след
това

6 месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.258/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

G11

G11.0
G11.1

Детска невро- До навършване Общ клиничен и
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести или педиатрия

До 2 пъти

6 месеца

ЕМГ

12 месеца

G12

G12.0
G12.1
G12.2

Детска невро- До навършване Общ клиничен и
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести или педиатрия

До 2 пъти

6 месеца

ЕМГ

12 месеца

G35

G35

Детска невро- До навършване Общ клиничен и
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести или педиатрия

До 4 пъти

3 месеца

1. Евокирани потенциали
2. ЯМР

1. 12 месеца
2. 12 месеца при
влошаване в
неврологичния
статус

G40

G40.0
G40.1
G40.2
G40.3
G40.4
G40.6
G40.7
G40.8

Детска невро- До навършване Общ клиничен и
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести или педиатрия

До 4 пъти

3 месеца

ЕЕГ

6 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

G51

G51.0
G51.1

Детска невро- До навършване Общ клиничен и
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести или педиатрия

До веднъж годишно 12 месеца

G52

G52.0
G52.1
G52.2
G52.3
G52.7

Детска невро- До навършване Общ клиничен и
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести или педиатрия

До веднъж годишно 12 месеца

G54

G54.0
G54.1
G54.2

Детска невро- До навършване Общ клиничен и
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести или педиатрия

До веднъж годишно 12 месеца

ЕМГ

G70

G70.0

Детска невро- До навършване Общ клиничен и
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести или педиатрия

До веднъж годишно 6 месеца

1. ЕМГ
1. 12 месеца
2. КАТ или ЯМР на ме- 2. 12 месеца при
диастинум
влошаване в
неврологичния
статус

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

G71

G71.0
G71.1
G71.2

Детска невро- До навършване Общ клиничен и
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести или педиатрия

До 2 пъти

6 месеца

ЕМГ

12 месеца

G72

G72.2
G72.3

Детска невро- До навършване Общ клиничен и
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести или педиатрия

До 2 пъти

6 месеца

ЕМГ

12 месеца

G80

G80.0
G80.1
G80.2
G80.3
G80.8

Детска невро- До навършване Общ клиничен и
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести или педиатрия

До 4 пъти

3 месеца

ЕЕГ

12 месеца

G83

G83.0
G83.1
G82.2
G83.3
G83.4
G83.9

Детска невро- До навършване Общ клиничен и
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести или педиатрия

До 2 пъти

6 месеца

ЕМГ

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

G91

G91.0
G91.1
G91.2
G91.3

Детска невро- До навършване Общ клиничен и
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести или педиатрия

До 2 пъти

6 месеца

1. ЕЕГ
1. 12 месеца
2. КАТ или ЯМР на гла- 2. 12 месеца при
вен мозък
влошаване в
неврологичния
статус

G93

G93.0
G93.1
G93.4

Детска невро- До навършване Общ клиничен и
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести или педиатрия

До веднъж годишно 12 месеца

1. ЕЕГ
1. 12 месеца
2. КАТ или ЯМР на гла- 2. До12 месеца
вен мозък
при влошаване в
неврологичния
статус

G95

G95.0

Детска невро- До края на жи- Общ клиничен с
логия или
вота
неврологичен статус
нервни болести

До 2 пъти

6 месеца

ЕМГ

H16

Н16.0
H16.3
H16.4
H16.8

Очни болести 6 месеца след
лечение

Общ клиничен и
До 2 пъти
офталмологичен статус

6 месеца

Н17

H17.0
H17.1
H17.8
H17.9

Очни болести До навършване Общ клиничен и
До 2 пъти
на 18-годишна офталмологичен статус
възраст

6 месеца

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

H18

Н18.6

Очни болести До навършване Общ клиничен и
До 2 пъти
на 18-годишна офталмологичен статус
възраст

6 месеца

H20

Н20.1

Очни болести До навършване Общ клиничен и
До 3 пъти
на 18-годишна офталмологичен статус
възраст

4 месеца

H26

Н26.0

Очни болести До навършване Общ клиничен и
До 2 пъти
на 18-годишна офталмологичен статус
възраст

6 месеца

H30

Н30.0

Очни болести До навършване Общ клиничен и
До веднъж годишно 12 месеца
на 18-годишна офталмологичен статус
възраст

H33

Н33.2

Очни болести До навършване Общ клиничен и
До веднъж годишно 12 месеца
на 18-годишна офталмологичен статус
До 2 пъти
6 месеца
възраст
Визус, биомикроскопия и офталмоскопия

H33.5

Н34

Н34.0
H34.1
H34.2
H34.8
H34.9

Очни болести До навършване Общ клиничен и
До 2 пъти
на 18-годишна офталмологичен статус
възраст

6 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

H35

Н35.3
H35.4

Очни болести До навършване Общ клиничен и
До веднъж годишно 12 месеца
на 18-годишна офталмологичен статус
възраст

H36.0*

Е12.3 Н36.0, Детска
До навършване Преглед и оценка на До 12 пъти
Е13.3 Н36.0, ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
Е14.3 Н36.0 гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

1 месец

H40

Н40.0
H40.1
H40.2
H40.5

3 месеца

Очни болести До навършване Общ клиничен и
До 4 пъти
на 18-годишна офталмологичен статус
възраст

1. Кръвнозахарен профил
2. Гликиран хемоглобин
3. Триглицериди
4. Холестерол

1. 6 месеца при
влошено
обективно състояние и/или лош
гликемичен контрол
2. 3 месеца
3. 12 месеца
4. 12 месеца

1. Очни болести (ви- 1. 6 месеца
зус, изследване на
2. 12 месеца
очно дъно, зенични
реакции)
2. Лазертерапия на
очни заболявания
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

H44

Код по
МКБ 10

H44.5

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Очни болести До навършване Общ клиничен и
До 2 пъти
на 18-годишна офталмологичен статус
възраст
– централно зрение,
офталмоскопия, биомикроскопия,
изследване на преден
очен сегмент,
изследване на заден
очен сегмент периметрия

Н44.6
H44.7
Н46

H47

Н47.5
Н47.6

6 месеца

Общ клиничен и
До веднъж годишно 12 месеца
офталмологичен статус
Очни болести До навършване Общ клиничен и
До 2 пъти
на 18-годишна офталмологичен статус
възраст

6 месеца

Очни болести До навършване
на 18-годишна
възраст
Детска неврология или
нервни болести

6 месеца

Общ клиничен и
До 2 пъти
офталмологичен статус
Преглед и оценка на
общ клиничен статус

Детска неврология 12 месеца
или нервни болести

Очни болести

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

H54

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Н47.2

Очни болести

Н54.0

Очни болести До навършване Общ клиничен и
До веднъж годишно 12 месеца
на 18-годишна офталмологичен статус
До 2 пъти
6 месеца
възраст

H54.1
H54.2
H54.4
H54.5
H54.6

Общ клиничен и
офталмологичен статус

H65

Н65.2
H65.3

Ушно-носногърлени болести

6 месеца след
излекуване

Общ клиничен и лока- До 2 пъти
лен статус

6 месеца

Кръвна картина – поне 6 месеца
осем показателя, СУЕ

H66

Н66.1

Ушно-носногърлени болести

До 12 месеца
след оперативното лечение

Общ клиничен и лока- До 2 пъти
лен статус

6 месеца

1. Кръвна картина –
1. 6 месеца
поне осем показателя, 2. 12 месеца
СУЕ. Микробиологично
изследване на секрета
с антибиограма (при
растеж) Рентгенография на околоносни синуси и епифаринкс
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

H70

Н70.1,
H70.2

Ушно-носногърлени болести

H90

Н90.3

Детска невро- До навършване Преглед и оценка на
логия или
на 18-годишна общ клиничен статус
нервни бовъзраст
лести

Н90.0

Н93.3

H93

До 12 месеца
след оперативното лечение

Общ клиничен и лока- До 3 пъти
лен статус

4 месеца

До 2 пъти

6 месеца

Ушно-носногърлени болести

До навършване Общ клиничен и лока- До 2 пъти
на 18-годишна лен статус
възраст

6 месеца

Ушно-носногърлени болести

6 месеца след
излекуване

6 месеца

Общ клиничен и лока- До 2 пъти
лен статус

Микробиологично
12 месеца
изследване на секрета,
кръвна картина – поне
осем показателя, СУЕ,
рентгенография – специални центражи на
черепа
Ушно-носно-гърлени 12 месеца
болести

Детска неврология 12 месеца
или нервни болести
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

H95

Код по
МКБ 10

Н95.1

I00

I09

І09.0
I90.2

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Ушно-носногърлени болести

12 месеца след Общ клиничен и лока- До 3 пъти
оперативното лен статус
лечение

4 месеца

Микробиологично
12 месеца
изследване на секрета
кръвна картина – поне
осем показателя, СУЕ,
рентгенография – специални центражи на
черепа

Детска ревма- До навършване Клиничен преглед с
тология или на 18-годишна ЕКГ – при всеки
ревматология възраст
преглед ехокардиография – 12 месеца

До 7 пъти през
първата година след
пристъп
От втората до петата
година до 2 пъти годишно
След петата година
до веднъж годишно.

В първите 6 месеца
след пристъп – ежемесечно, след това –
6 месеца в продължение на 5 год.;
след това 12 месеца

1. Кръвна картина –
1. 12 месеца
поне осем показателя, 2. 6 месеца
СУЕ, гърлен секрет –
само след антибактериална терапия;
2. ASТ

Детска
кардиология
или кардиология

До 7 пъти през
първата година след
пристъп
От втората до петата
година до 3 пъти годишно
След петата година
до 2 пъти

В първите 6 месеца
след пристъп – ежемесечно, след това –
4 месеца в продължение на 5 год.;
след това – 6 месеца

1. Кръвна картина –
1. 12 месеца
поне осем показателя, 2. 6 месеца
СУЕ,
гърлен секрет – само
след антибактериална
терапия;
2. ASТ

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография първата
година от диспансеризацията – 6 месеца,
след това 12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

I05

Код по
МКБ 10

І05.0
І05.1
I05.2

I05 Z95

І05.0 Z95.2,
І05.1 Z95.2,
І05.2 Z95.2,
І05.0 Z95.3,
І05.1 Z95.3,
І05.2 Z95.3,
І05.0 Z95.4,
І05.1 Z95.4,
І05.2 Z95.4

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 7 пъти през
първата година след
пристъп
След първата година
до 2 пъти годишно

Детска
кардиология
или кардиология

До края на
първата година
от имплантирането на клапната протеза

До 8 пъти през
В първите 6 месеца
първата година след ежемесечно, след
имплантиране
това 4 месеца

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 6 месеца

В първите 6 месеца
след пристъп – ежемесечно, след това –
6 месеца

1. Кръвна картина –
1. 12 месеца
поне осем показателя, 2. 6 месеца
СУЕ,
гърлен секрет – само
след антибактериална
терапия;
2. ASТ
1. Кръвна картина –
1. 12 месеца
поне осем показателя, 2. 6 месеца
СУЕ, гърлен секрет –
3. 3 месеца
само след антибактериална терапия;
2. ASТ
3. Изследване на
протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то
След първата
година

І05.0 Z95.9

Детска
кардиология
или кардиология

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

След първата година 6 месеца
от имплантиране до
2 пъти годишно

1. Кръвна картина –
1. 12 месеца 2. 3
поне осем показателя, месеца
СУЕ
2. Изследване на
протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

До края на
Клиничен преглед с
първата година ЕКГ – при всеки
от операцията преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 8 пъти през
В първите 6 месеца
първата година след ежемесечно, след
имплантиране
това 4 месеца

Кръвна картина – поне 12 месеца
осем показателя, СУЕ,
гърлен секрет

След края на
първата година
от имплантирането на клапната протеза

След първата година 6 месеца
до 2 пъти годишно

Кръвна картина – поне 12 месеца
осем показателя, СУЕ

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.270/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

I06

І06.0
I06.1
I06.2

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 7 пъти през
първата година след
пристъп
След първата година
до 2 пъти годишно

I06 Z95

І06.0 Z95.2,
І06.1 Z95.2,
І06.2 Z95.2,
І06.0 Z95.3,
І06.1 Z95.3,
І06.2 Z95.3,
І06.0 Z95.4,
І06.1 Z95.4,
І06.2 Z95.4

Детска
кардиология
или кардиология

До края на
първата година
от имплантирането на клапната протеза

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 6 месеца

До 8 пъти през
В първите 6 месеца – 1. Кръвна картина –
1. 12 месеца
първата година след ежемесечно, след
поне осем показателя, 2. 3 месеца
имплантиране
това 4 месеца
СУЕ, гърлен секрет
2. Изследване на
протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

След края на
първата година
от имплантирането на клапната протеза

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

След първата година 6 месеца
до 2 пъти годишно

І06.0 Z95.9,
І06.1 Z95.9,
І06.2 Z95.9

Детска
кардиология
или кардио-

До края на
първата година
от операцията

В първите 6 месеца
след пристъп – ежемесечно, след това –
6 месеца

1. Кръвна картина –
1. 12 месеца
поне осем показателя, 2. 6 месеца
СУЕ, гърлен секрет
2. AСАТ

Кръвна картина – поне 12 месеца
осем показателя, СУЕ

До 7 пъти през
В първите 6 месеца – 1. Кръвна картина –
1. 12 месеца 2. 3
първата година след ежемесечно, след
поне осем показателя, месеца
имплантиране
това – 6 месеца
СУЕ,
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

логия

След края на
първата година

След първата година 6 месеца
до 2 пъти годишно

2. Изследване на
протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

І11

I11.0
I11.9

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

1. Кръвна захар, креа- 1. 12 месеца
тинин, общ холестерол, 2. 12 месеца
триглицериди, химично изследване на
урина с течни реактиви и седимент
2. Натрий и Калий –
комплексно

І12

I12.0
I12.9

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

1. Кръвна захар, креа- 1. 12 месеца
тинин, общ холестерол, 2. 12 месеца
триглицериди, химично изследване на
урина с течни реактиви и седимент
2. Натрий и Калий –
комплексно, урея

Нефролог, детски
12 месеца
нефролог (с ехография)
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

І13

I13.0
I13.1
I13.2
I13.9

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

1. Кръвна захар, креа- 1. 12 месеца
тинин, общ холестерол, 2. 12 месеца
триглицериди, химично изследване на
урина с течни реактиви и седимент
2. Натрий и Калий –
комплексно, урея

Нефролог, детски
12 месеца
нефролог (с ехография)

І15

I15.0
I15.1
I15.2
I15.8
I15.9

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Натрий и калий –
12 месеца
комплексно, кръвна захар, креатинин, общ
холестерол, триглицериди, химично
изследване на урина с
течни реактиви и седимент

Ендокринолог или
детски ендокринолог или нефролог,
детски нефролог (с
ехография)

12 месеца

I15 Z95

I15.0 Z95.9,
I15.1 Z95.9,
I15.2 Z95.9,
I15.8 Z95.9,

Детска
кардиология
или кардиология

До края на
първата година
от
интервенцията

До 4 пъти през
3 месеца
първата година след
интервенцията.

Натрий и калий –
12 месеца
комплексно, кръвна захар, креатинин, общ
холестерол, триглице-

Ендокринолог или
детски ендокринолог или нефролог,
детски нефролог (с

12 месеца

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

I15.9 Z95.9

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то
След края на
месеца
първата година
от
интервенцията

След първата година 6 месеца
до 2 пъти годишно

До 2 пъти

I31

І31.0,
I31.1

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед,
Ехокардиография – 6
месеца

I34

І34.0
I31.1
I34.2
I34.8

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
До веднъж годишно 12 месеца
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед,
Ехокардиография – 12
месеца

I34 Z95

І34.0 Z95.2,
І34.1 Z95.2,
І34.2 Z95.2,
І34.8 Z95.2

Детска
кардиология
или кардиология

До края на
първата година
от имплантирането на клапната протеза

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед,
Ехокардиография – 6
месеца

До 2 пъти

риди, химично
изследване на урина с
течни реактиви и седимент

6 месеца

6 месеца

ехография)

Детска пневмология 12 месеца
и фтизиатрия или
пневмология и фтизиатрия

Изследване на
3 месеца
протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти
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Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

І34.0 Z95.3,
І34.1 Z95.3,
І34.2 Z95.3,
І34.8 Z95.3,
І34.0 Z95.4,
І34.1 Z95.4,
І34.2 Z95.4,
І34.8 Z95.4

Детска
кардиология
или кардиология

І34.0 Z95.9,

Детска

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то
След края на
първата година
от имплантирането на клапната протеза до
навършване на
18 год.

Клиничен преглед с
До 2 пъти
ЕКГ – при всеки
преглед,
Ехокардиография – 12
месеца

6 месеца

Изследване на
3 месеца
протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

До края на
първата година
от имплантирането на клапната протеза

Клиничен преглед с
До 2 пъти
ЕКГ – при всеки
преглед,
Ехокардиография – 12
месеца

6 месеца

Изследване на
3 месеца
протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

След края на
първата година
от имплантирането на клапната протеза до
навършване на
18 год.

Клиничен преглед с
До 2 пъти
ЕКГ – при всеки
преглед,
Ехокардиография – 12
месеца

6 месеца

Изследване на
3 месеца
протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

До края на

Клиничен преглед с

6 месеца

Изследване на

До 2 пъти

3 месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
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Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

І34.1 Z95.9,
І34.2 Z95.9,
І34.8 Z95.9

Диспансеризиращ лекар

кардиология
или кардиология

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то
първата година ЕКГ – при всеки
До 2 пъти
от
преглед,
интервенцията Ехокардиография – 12
месеца

След края на
първата година
от имплантирането на клапната протеза до
навършване на
18 год.
I35

І35.0
І35.1
І35.2

Детска
кардиология
или кардиология

Клиничен преглед с
До 2 пъти
ЕКГ – при всеки
преглед,
Ехокардиография – 12
месеца

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед,
Ехокардиография – 12
месеца

До 4 пъти до навършване на
шестгодишна
възраст. След
шестгодишна
възраст до 2 пъти
годишно

протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти
6 месеца

До 6 г. възраст – 3
месеца;
след 6 г. възраст – 6
месеца
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Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

I36

I36.0
I36.1
I36.2

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед,
Ехокардиография – 12
месеца

До 4 пъти до навършване на
шестгодишна
възраст. След
шестгодишна
възраст до 2 пъти
годишно

I35 Z95,
I36 Z95

І35.0 Z95.2,
І35.1 Z95.2,
І35.2 Z95.2,
І35.0 Z95.3,
І35.1 Z95.3,
І35.2 Z95.3,
І35.0 Z95.4,

Детска
кардиология
или кардиология

До края на
първата година
от имплантирането на клапната протеза

До 4 пъти през
3 месеца
първата година следимплантиране

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед
Ехокардиография – 6
месеца

До 6 г. възраст – 3
месеца;
след 6 г. възраст – 6
месеца

Рентгенография на
сърце и бял дроб

24 месеца

Изследване на
3 месеца
протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
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Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

І35.1 Z95.4,
І35.2 Z95.4,
І36.0 Z95.2,
І36.1 Z95.2,
І36.2 Z95.2,
І36.0 Z95.3,
І36.1 Z95.3,
І36.2 Z95.3,
І36.0 Z95.4,
І36.1 Z95.4,
І36.2 Z95.4
І35.0 Z95.9,
І35.1 Z95.9,
І35.2 Z95.9,
І36.0 Z95.9,
І36.1 Z95.9,
І36.2 Z95.9
I42

І42.0,
I42.1,
I42.5,
I42.9

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то
След края на
първата година
от имплантирането на клапната протеза до
навършване на
18 год.
От имплантирането на клапната протеза до
навършване на
18 год.

Детска
кардиология
или кардиология

Клиничен преглед с
След първата година 3 месеца
ЕКГ – при всеки
до 4 пъти годишно 6 месеца
преглед
До 2 пъти
Ехокардиография – 12
месеца
Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед,
Ехокардиография – 12
месеца

До навършване Клиничен преглед с
До 2 пъти
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед,
Ехокардиография – 12
месеца

6 месеца

Изследване на
3 месеца
протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

Кръвна картина – поне 12 месеца
осем показателя

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
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Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

I43*

E85._ І43.1, Ендокринолог До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
M10.0_ І43.8, или детски
на 18-годишна общ клиничен статус с
E05.9 I43.8
ендокринолог възраст
насоченост към оценка
на растежа и развитието при всеки
преглед

3 месеца

I44

І44.2

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, EКГ-Холтер
мониториране – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

I44 Z95

І44.2 Z95.9

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ЕКГ-Холтер
мониториране и ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

I45

І45.6

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, EКГ-Холтер
мониториране – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

FT4, TSH

3 месеца

1. Детска кардиоло- 1. 12 месеца
гия или кардиология 2. 12 месеца
(ЕКГ)
2. Ехокардиография

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.279/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

І48

I48

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ЕКГ-Холтер
мониториране и ехокардиография – 12
месеца

До 4 пъти

I51

І51.4

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, и ехокардиография – 6 месеца през 1-та година,
след това 12 месеца

До 4 пъти през
През 1-вата година – Кръвна картина – поне 6 месеца
първата година
3 месеца, след това осем показателя, СУЕ
След първата година 12 месеца
до веднъж годишно

I51.7

J30

J30.1

Клинична
До навършване Преглед и оценка на До 2 пъти
алергология – на 18-годишна общ клиничен статус,
детски бовъзраст
отчитане на резултати
лести или
от кожно-алергично
клинична
тестуване – 12 месеца
алергология
или педиатрия

3 месеца при антикоагулантно лечение
6 месеца без антикоагулантно лечение

6 месеца

Кръвна картина – поне 6 месеца
осем показателя, диференциално броене
на левкоцити

УНГ

12 месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
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Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

J41

J41.0

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
пневмология на 18-годишна общ клиничен статус и
и фтизиатрия възраст
спирометрия (над 7
или пневмогод. възраст)
логия и фтизиатрия

3 месеца

1. Диференциално
1. 6 месеца
броене на левкоцити, 2. 12 месеца
кръвна картина – поне
осем показателя, СУЕ;
2. Рентгенография на
бял дроб

J44

J44.0

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 3 пъти
пневмология на 18-годишна общ клиничен статус и
и фтизиатрия възраст
ФИД (спирометрия)
или пе(над 7-год. възраст)
диатрия

4 месеца

1. Диференциално
1. 6 месеца
броене на левкоцити, 2. 12 месеца
кръвна картина – поне
осем показателя, СУЕ;
2. Рентгенография на
бял дроб

J44.1

До 4 пъти

3 месеца

1. Диференциално
1. 6 месеца
броене на левкоцити, 2. 12 месеца
кръвна картина – поне 3. 12 месеца
осем показателя, СУЕ;
2. Рентгенография на
бял дроб
3. Изследване на
храчка – микробиологично
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

J45

J45.0,
J45.1

Клинична
До 3 безсимпалергология – томни години
детски болести или
клинична
алергология
или детска
пневмология
и фтизиатрия
или педиатрия

Преглед и оценка на До 4 пъти
общ клиничен статус,
ФИД (спирометрия)
(над 7 год. възраст);
отчитане на резултати
от кожно-алергично
тестуване – при
необходимост

3 месеца

1. Кръвна картина –
1. 3 месеца
поне осем показателя 2. 12 месеца
и диференциално
броене на левкоцити
2. Рентгенография на
бял дроб – по показания

J47

J47

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
пневмология на 18-годишна общ клиничен статус и
и фтизиатрия възраст
ФИД (спирометрия)
или пе(над 7 год. възраст)
диатрия

3 месеца

1. Рентгенография на 1. 12 месеца
гръден кош и бял дроб 2. 6 месеца
2. Микробиологично
изследване на храчка
с антибиограма

K25
K26

К25.7
K26.7

Детска
До навършване Диагностична езофагастроентеро- на 18-годишна гогастродуоденоскология или
възраст
пия
гастроентерология

3 месеца

Кръвна картина – поне 12 месеца
осем показателя, диференциално броене
на левкоцити

До 4 пъти
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

K50

К50.0
K50.1

Детска
До навършване Преглед и оценка на
гастроентеро- на 18-годишна общ клиничен статус,
логия или
възраст
диагностична фиброгастроентеросигмоидоскопия – 12
логия
месеца

До 4 пъти

3 месеца

Кръвна картина – поне 12 месеца
осем показателя, диференциално броене
на левкоцити

K51

К51.0
К51.1
К51.2
К51.3
К51.4

Детска
До навършване Преглед и оценка на
гастроентеро- на 18-годишна общ клиничен статус,
логия или
възраст
диагностична фиброгастроентеросигмоидоскопия – 1
логия
път годишно

До 4 пъти

3 месеца

Кръвна картина – поне 12 месеца
осем показателя, диференциално броене
на левкоцити

K73

K73.0

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
гастроентеро- на 18-годишна общ клиничен статус,
логия или
възраст
ехография на коремни
гастроентерооргани
логия

3 месеца

АЛАТ
АСАТ

12 месеца

K74

K74.2
K74.3
K74.4

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
гастроентеро- на 18-годишна общ клиничен статус,
логия или
възраст
ехография на коремни
гастроентерооргани
логия

3 месеца

АЛАТ
АСАТ

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

K80

К80.1
K80.4

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
гастроентеро- на 18-годишна общ клиничен статус,
логия или
възраст
ехография на коремни
гастроентерооргани
логия

K86

K86.1

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти, но не по- 3 месеца
гастроентеро- на 18-годишна общ клиничен статус, малко от 2
логия или
възраст
ехография на коремни
гастроентерооргани
логия

Алкална фосфатаза
(АФ), липаза

K90

K90.0
K90.2
K90.8

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
гастроентеро- на 18-годишна общ клиничен статус,
логия или
възраст
ехография на коремни
гастроентерооргани
логия

3 месеца

1. Кръвна картина –
1. 6 месеца
поне осем показателя 6 месеца
2. Албумин, общ белтък

L94

L94.0
L94.1

Детски
До навършване Преглед и оценка на
ревматолог
на 18-годишна общ клиничен статус
или ревмато- възраст
логия

6 месеца

Кръвна картина – поне 6 месеца
осем показателя, диференциално броене
на левкоцити

До 2 пъти

3 месеца

Билирубин – общ и ди- 6 месеца
ректен

6 месеца

Кожни и венерически болести

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

М00

M00.0
M00.1
M00.2
M00.8
M00.9

Детска ревма- 12 месеца след Преглед и оценка на
тология или последния ре- общ клиничен статус
ревматология цидив

До 4 пъти

3 месеца

СУЕ, кръвна картина – 12 месеца
поне осем показателя,
химично изследване
на урина с течни
реактиви и седимент,
рентгенография на засегнатата става

M01*

А39.8 М01.0, Детска ревма- 12 месеца след Преглед и оценка на
А69.2 М01.2, тология или последния ре- общ клиничен статус
А30._ М01.3, ревматология цидив
А02.2 М01.3,
А01._ М01.3,

До 4 пъти

3 месеца

1. СУЕ, кръвна картина 1. 12 месеца
– поне осем показате- 2. 12 месеца
ля, химично изследване на урина с течни
реактиви и седимент

Инфекциозни болести

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

А54.4 М01.3,
В06.8 М01.4,
А92.1 М01.5,
В26.8 М01.5,
B35._ М01.6,
В36._ М01.6,
В37._ М01.6,
В38._ М01.6,
В39._ М01.6,
В40._ М01.6,
В41._ М01.6,
В42._ М01.6,
В43._ М01.6,
В44._М01.6,
В45._ М01.6,
В46._ М01.6,
В47._ М01.6,
В48._ М01.6,
В49._ М01.6,
М01.8

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то
2. Рентгенография на
засегнатата става
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

M02

М02.0
М02.1
М02.2
М02.3
М02.8
М02.9

Детска ревма- 12 месеца след Преглед и оценка на
тология или последния ре- общ клиничен статус
ревматология цидив

До 4 пъти

3 месеца

СУЕ, кръвна картина – 12 месеца
поне осем показателя,
урина – албумин и седимент, рентгенография на засегнатата
става

М03*

А04.6 М03.2, Детска ревма- 12 месеца след Преглед и оценка на
А39.8 М03.0, тология или последния ре- общ клиничен статус
А50.5 М03.1, ревматология цидив
В15._ М03.2,
В16._ М03.2,
В17._ М03.2,
В18._ М03.2,
В19._ М03.2,
I33.0 М03.6

До 4 пъти

3 месеца

СУЕ, кръвна картина – 12 месеца
поне осем показателя,
урина – албумин и седимент, рентгенография на засегнатата
става

M30

М30.0

До 3 пъти

4 месеца

1. Кръвна картина –
1. 6 месеца 2. 12
поне осем показателя, месеца
химично изследване
на урина с течни
реактиви и седимент
2. АЛАТ, АСАТ, креатинин

Детска ревма- До навършване Преглед и оценка на
тология или на 18-годишна общ клиничен статус
ревматология възраст

Нефролог или нерв- 12 месеца
ни болести или
кожни и венерически болести или
по очни болести
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

M31

М31.3
М31.4
М31.5

Детска ревма- До навършване Преглед и оценка на
тология или на 18-годишна общ клиничен статус
ревматология възраст

До 3 пъти

4 месеца

1. Кръвна картина –
1. 6 месеца 2. 12
поне осем показателя, месеца
химично изследване
на урина с течни
реактиви и седимент
2. АЛАТ, АСАТ, креатинин

Нефролог или нерв- 12 месеца
ни болести, или
кожни и венерически болести или
по очни болести

M32

M32.0,
M32.1
J99.1 M32.1,
N08.5,
M32.1,
N16.4,
M32.1,
I39._ M32.1,
I32.8,
M32.8

Детска ревма- До навършване Преглед и оценка на
тология или на 18-годишна общ клиничен статус
ревматология възраст

До 4 пъти

3 месеца

1. Химично изследване 1. 6 месеца
на урина с течни
2. 12 месеца
реактиви – за албумин
и седимент, кръвна
картина – поне осем
показателя, СУЕ
2. АЛАТ, АСАТ, определяне на антинуклеарни антитела в
серум, креатинин

Детски кардиолог
12 месеца
или кардиолог или
детски нефролог или
нефролог; очни болести или специалист по кожни и венерически болести,
според органната
локализация
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

M33

Код по
МКБ 10

М33.0

М33.2

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Детска ревма- До навършване Преглед и оценка на
тология или на 18-годишна общ клиничен статус
ревматология възраст

До 4 пъти

До 4 пъти

3 месеца

1. Химично изследване 1. 6 месеца
на урина с течни
2. 12 месеца
реактиви – за албумин
и седимент, кръвна
картина – поне осем
показателя, СУЕ
2. АЛАТ, АСАТ, определяне на антинуклеарни антитела в
серум, креатинин

Кожни и венерически болести или
гастроентерология

12 месеца

1. Химично изследване 1. 6 месеца
на урина с течни
2. 12 месеца
реактиви – за албумин
и седимент, кръвна
картина – поне осем
показателя, СУЕ
2. АЛАТ, АСАТ, определяне на антинуклеарни антитела в
серум, креатинин,
кръвна захар

Нервни болести

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

M34

М34.0
M34.1
M34.2

Детска ревма- До навършване Преглед и оценка на
тология или на 18-годишна общ клиничен статус
ревматология възраст

До 4 пъти

3 месеца

СУЕ, кръвна картина – 12 месеца
поне осем показателя,
креатинин, АСАТ, АЛАТ,
химично изследване
на урина с течни
реактиви, седимент

Кожни и венери12 месеца
чески болести или
детска гастроентерология/гастроентерология,
детска пневмология
и
фтизиатрия/пневмология и фтизиатрия
и детска кардиология/кардиология
(ехокардиография)

M35

М35.0 J99.1, Детска ревма- До навършване Преглед и оценка на
M35.0 H19.3, тология или на 18-годишна общ клиничен статус
M35.0 N16.4, ревматология възраст
М35.0 G73.7

До 4 пъти

3 месеца

Урина – седимент, СУЕ, 12 месеца
кръвна картина – поне
осем показателя, определяне на антинуклеарни антитела в
серум

Кожни и венерически болести или
очни болести или
нефролог или
невролог

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

M35.2

Детска ревма- До навършване Преглед и оценка на
тология или на 18-годишна общ клиничен статус
ревматология възраст

До 4 пъти

3 месеца

Урина – седимент, СУЕ, 12 месеца
кръвна картина – поне
осем показателя, определяне на антинуклеарни антитела в
серум

Кожни и венерически болести или
гастроентерология

12 месеца

М46

М46.0
M46.1

Детска ревма- 1 година след Преглед и оценка на
тология или спиране на те- общ клиничен статус
ревматология рапията или на
последния рецидив

До 4 пъти

3 месеца

1. Кръвна картина –
1. 6 месеца
поне осем показателя, 2. 12 месеца
СУЕ, урина – белтък,
седимент
2. Рентгенография на
засегнатата става

Ортопедия и
травматология

12 месеца

М47

М47.1 G99.2, Детска ревма- До навършване Преглед и оценка на
M47.2
тология или на 18-годишна общ клиничен статус
ревматология възраст

До 2 пъти

6 месеца

1. Кръвна картина –
1. 6 месеца
поне осем показателя, 2. 12 месеца
СУЕ
2. Рентгенография на
засегнатата става

Ортопедия и
травматология или
нервни болести

12 месеца

М48

М48.3

До 2 пъти

6 месеца

Рентгенография на за- 6 месеца
сегната става

Ортопедия и
травматология

12 месеца

Детска ревма- До навършване Преглед и оценка на
тология или на 18-годишна общ клиничен статус
ревматология възраст
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

M50

М50.0 G99.2, Детска невро- До навършване Преглед и оценка на
М50.1
логия или
на 18-годишна общ клиничен статус
нервни бовъзраст
лести

До 2 пъти

6 месеца

КАТ или ЯМР на
гръбначен стълб

12 месеца при
влошаване в
неврологичния
статус

М65

М65.2

Детска ревма- До навършване Преглед и оценка на
тология или на 18-годишна общ клиничен статус
ревматология възраст

До 2 пъти

6 месеца

1. Кръвна картина –
1. 6 месеца
поне осем показателя, 2. 12 месеца
СУЕ
2. Рентгенография на
засегнатата става

М86

М86.2
М86.3
М86.4
М86.5

Ортопедия и
травматология

До навършване Преглед и оценка на
на 18-годишна общ клиничен статус
възраст

До 2 пъти

6 месеца

1. Кръвна картина –
1. 6 месеца
поне осем показателя, 2. 12 месеца
СУЕ
2. Рентгенография на
засегнатата става

М88

М88.0
M88.8

Ортопедия и
травматология

До навършване Преглед и оценка на
на 18-годишна общ клиничен статус
възраст

До 2 пъти

6 месеца

Рентгенография на че- 12 месеца
репа и/или на засегнатата кост

Ортопедия и
травматология

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

М91

М91.0
М91.1
М91.2
М91.3
М91.8
М91.9

Ортопедия и
травматология

До навършване Преглед и оценка на
на 18-годишна общ клиничен статус
възраст

До 2 пъти

6 месеца

М92

М92.0
М92.1
М92.2
М92.3
М92.4
М92.5
М92.6
М92.7

Ортопедия и
травматология

До навършване Преглед и оценка на
на 18-годишна общ клиничен статус
възраст

До веднъж годишно 12 месеца

Рентгенография според локализацията

12 месеца

Рентгенография според локализацията

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

N03

N03.0
N03.1
N03.2
N03.3
N03.4
N03.5
N03.6
N03.7
N03.8
N03.9

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
нефрология и на 18-годишна общ клиничен статус с
хемодиализа възраст
ехография на органите
или нефролона отделителната
гия
система

3 месеца

1. Кръвна картина –
1. 12 месеца
поне осем показателя 2. 3 месеца
2. Химично изследване
на урина с течни
реактиви, седимент

Детска кардиология 12 месеца
или кардиология
(ЕКГ)

N04

N04.0
N04.1
N04.2
N04.3
N04.4
N04.5
N04.6
N04.7
N04.8
N04.9

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
нефрология и на 18-годишна общ клиничен статус с
хемодиализа възраст
ехография на органите
или нефролона отделителната
гия
система

3 месеца

Кръвна картина – поне 12 месеца
осем показателя, определяне на антинуклеарни антитела в
серум, химично
изследване на урина с
течни реактиви, креатинин, микроалбуминурия

Детска кардиология 12 месеца
или кардиология
(ЕКГ)
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

N05

N05.0
N05.1
N05.2
N05.3
N05.4
N05.5
N05.6
N05.7
N05.8
N05.9

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 4 пъти
нефрология и на 18-годишна общ клиничен статус с
хемодиализа възраст
ехография на органите
или нефролона отделителната
гия
система

3 месеца

Кръвна картина – поне 12 месеца
осем показателя, химично изследване на
урина с течни реактиви, седимент, креатинин, определяне на
антинуклеарни антитела в серум

N11

N11.0
N11.1
N11.8
N11.9

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 2 пъти
нефрология и на 18-годишна общ клиничен статус с
хемодиализа възраст
ехография на органите
или нефролона отделителната
гия
система

6 месеца

1. Химично изследване 1. 12 месеца
на урина с течни
2. 6 месеца
реактиви
2. Седимент, креатинин, пикочна киселина,
изследване на урина
за урокултура

Детска кардиология 12 месеца
или кардиология
(ЕКГ)
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

N13

N13.6

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 2 пъти
нефрология и на 18-годишна общ клиничен статус с
хемодиализа възраст
ехография на органите
или нефролона отделителната
гия
система

6 месеца

1. Химично изследване
на урина с течни
реактиви
2. Седимент
3. Креатинин
4. Пикочна киселина
5. Изследване на урина за урокултура

1. 12 месеца
2. 6 месеца
3. 6 месеца
4. 6 месеца
5. 12 месеца

N18

N18.8 G63.8, Детска
До навършване Преглед и оценка на До 2 пъти
N18.8 I32.8 нефрология и на 18-годишна общ клиничен статус с
хемодиализа възраст
насоченост към
или нефролосърдечно-съдовата
гия
система, артериално
налягане, телесното
тегло и ехография на
органите на отделителната система

6 месеца

1. Кръвна картина –
поне осем показателя
2. Натрий и калий
3. Креатинин
4. Билирубин – общ
5. Желязо
6. Калций
7. Фосфати
8. Пикочна киселина

1. 12 месеца
2. 12 месеца
3. 12 месеца
4. 12 месеца
5. 6 месеца
6. 6 месеца
7. 6 месеца
8. 6 месеца

N18.9

6 месеца

1. Кръвна картина –
1. 12 месеца
поне осем показателя, 2. 6 месеца

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 2 пъти
нефрология и на 18-годишна общ клиничен статус с

Очни болести – очни 6 месеца
дъна; кардиолог
(ЕКГ – 12 месеца)

1. Очни болести –
очни дъна

1. и 2. – 6 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

хемодиализа възраст
или нефрология

насоченост към
сърдечно-съдовата
система, артериално
налягане, телесното
тегло и ехография на
органите на отделителната система

При скорост на гло- 3 месеца
мерулна филтрация
под 60 ml (min)/
1,73 m2 – до 4 пъти

натрий и калий –
1. и 2. – 3 месеца 2. Кардиология или 1. 3 месеца
комплексно,
детска кардиология 2. 6 месеца
креатинин, билирубин
с ЕКГ
– общ,
калций, фосфати
2. Пикочна киселина

N20

N20.0

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 2 пъти
нефрология и на 18-годишна общ клиничен статус с
хемодиализа възраст
ехография на органите
или нефролона отделителната
гия
система

6 месеца

1. Химично изследване 1. 6 месеца
на урина с течни
2. 6 месеца
реактиви
2. Седимент

Уролог

12 месеца

Р27

Р27.1

Детска
До навършване Спирометрия
пневмология на 18-годишна
и фтизиатрия възраст
или пневмология и фтизиатрия

До 2 пъти

6 месеца

Кръвна картина – поне 6 месеца
осем показателя, рентгенография на бял
дроб

Детски кардиолог
(ЕКГ)

12 месеца

Q03

Q03.0
Q03.1
Q03.8

Детска невро- До навършване Общ клиничен с
логия или
на 18-годишна неврологичен статус
нервни бовъзраст
лести

До 2 пъти

6 месеца

КАТ или ЯМР на главен 12 месеца
Неврохирургия
мозък
При влошаване в
неврологичния
статус

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Q07

Код по
МКБ 10

Q07.0

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Детска невро- До навършване Общ клиничен с
логия или
на 18-годишна неврологичен статус,
нервни бовъзраст
ЕМГ – 12 месеца
лести

До 2 пъти

6 месеца

При съчетание с долна
парапареза при спина
бифида

Q11

Q12

МРТ (ЯМР) или КАТ на 12 месеца
главен мозък
При влошаване в
неврологичния
статус
Кръвна картина – поне 6 месеца
осем показателя, СУЕ,
диференциално броене на левкоцити и урина – седимент и общ
белтък

Q11.1

Очни болести До навършване Периметрия, очни
на 18-годишна дъна (тонометрия)
възраст

До веднъж годишно. 12 месеца

Q11.2
Q11.3

Очни болести До навършване Зрителна острота, пена 18-годишна риметрия, очни дъна
възраст
(тонометрия)

До 2 пъти

6 месеца

Q12.0
Q12.2
Q12.3

Очни болести До навършване Очен статус – зрителна До 2 пъти
на 18-годишна острота, периметрия,
възраст
очни дъна (тонометрия)

6 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Q15

Q15.0

Очни болести До навършване Общ клиничен и
До 4 пъти
на 18-годишна офталмологичен статус
възраст

3 месеца

Q16

Q16.1
Q16.2
Q16.3
Q16.4
Q16.5

Ушно-носногърлени болести

До навършване Локален статус
на 18-годишна
възраст

До 2 пъти

6 месеца

Q20*

Q20.0
Q20.1
Q20.3
Q20.4

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване
на 18-годишна
възраст или
операция Z95.9

Клиничен преглед с
До 3 пъти
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 6 месеца, и ЕКГ-Холтер мониториране – 12 месеца

4 месеца

Детска неврология 12 месеца
или нервни болести
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Q20* Z95 Q20.0 Z95.9,
Q20.1 Z95.9,
Q20.3 Z95.9,
Q20.4 Z95.9

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 6 месеца първата година
след операцията, след
това 12 месеца
Сърдечно-съдов тест с
натоварване – на третата, петата и десетата
година след операцията; ЕКГХолтер мониториране – 12 месеца

До 2 пъти през
първата година след
операцията
След първата година
– веднъж годишно.

6 месеца през първа- Кръвна картина – поне 12 месеца
та година след опе- осем показателя, СУЕ
рацията, след това 12
месеца

Q21*

Детска
кардиология
или кардиология

До операция

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 6 месеца

До 2 пъти

6 месеца

До операция

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 6 месеца

До 2 пъти

6 месеца

Q21.3

Q21.0

Кръвна картина – поне 6 месеца
осем показателя
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Q21.1

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До веднъж годишно. 12 месеца

Q21.2

До операция

Клиничен преглед с
До 2 пъти
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 6 месеца, и ЕКГ-Холтер мониториране – 12 месеца

6 месеца

Q21.4

До операция

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

6 месеца

До 2 пъти

Рентгенография на
сърце и бял дроб

24 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Q21* Z95 Q21.3 Z95.9

Q21.0 Z95.9

Диспансеризиращ лекар

Детска
кардиология
или кардиология

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то
До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 12
месеца; сърдечносъдов тест с натоварване – на третата,
петата и десетата година след операцията;
ЕКГ-Холтер мониториране – 12 месеца

До 2 пъти през
първата година след
операцията
След първата година
– веднъж годишно

Първата година след Кръвна картина – поне 6 месеца
операцията – 6 месе- осем показателя
ца, след първата година – 12 месеца

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – през
първата година след
операцията, след това
24 месеца

До 2 пъти през
първата година след
операцията
След първата година
– веднъж на две години

Първата година след
операцията – 6 месеца, след първата година – 24 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Q21.1 Z95.9

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – през
първата година след
операцията, след това
24 месеца

До 2 пъти през
първата година след
операцията
След първата година
до веднъж на две
години

Първата година след
операцията – 6 месеца, след първата година – 24 месеца

Q21.2 Z95.9

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти през
първата година след
операцията След
първата година до
веднъж на две години

Първата година след
операцията – 6 месеца, след това – 24
месеца

Q21.4 Z95.9

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца, ЕКГ-Холтер мониториране – до 60
месеца

До 2 пъти през
първата година след
операцията След
първата година до
веднъж на две години

Първата година след
операцията – 6 месеца, след това – 24
месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Q22*

Код по
МКБ 10

Q22.2

Диспансеризиращ лекар

Детска
кардиология
или кардиология

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то
До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Q22.0

Клиничен преглед с
До 2 пъти
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография6 месеца

6 месеца

Q22.1

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

12 месеца

Q22.4

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Кръвна картина – поне 6 месеца
осем показателя
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Q22.5
Q22.6

Q22* Z95 Q22.2 Z95.2

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то
Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца, и ЕКГ-Холтер
мониториране – 24
месеца

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография и ЕКГХолтер мониториране
– 12 месеца;
сърдечно-съдов тест с
натоварване – на третата, петата и десетата
година след операцията

До 2 пъти

6 месеца

До 4 пъти през
3 месеца
първата година след през първата година,
операцията
след това 12 месеца
След първата година
до веднъж годишно

Изследване на
3 месеца
протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.305/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Q22.0 Z95.9

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца, и ЕКГ-Холтер
мониториране – 24
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Кръвна картина – поне 12 месеца
осем показателя

Q22.1 Z95.9

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти през
първата година след
операцията
След първата година
до веднъж годишно

6 месеца
през първата година
след операцията,
след това 12 месеца

Изследване на
3 месеца
протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

Q22.4 Z95.9

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти през
първата година след
операцията
След първата година
до веднъж годишно

6 месеца през първата година след операцията, след това 12
месеца

Изследване на
3 месеца
протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.306/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Q22.5 Z95.3

Q23*

Q23.0
Q23.1
Q23.2
Q23.3
Q23.4

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то
Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца, и ЕКГ-Холтер
мониториране – 24
месеца

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти през
първата година след
операцията
След първата година
до веднъж годишно

6 месеца през първата година след операцията, след това 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Изследване на
3 месеца
протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.307/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Q23* Z95 Q23.0 Z95.2,
Q23.1 Z95.2,
Q23.2 Z95.2,
Q23.3 Z95.2,
Q23.4 Z95.9

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 6 месеца през първата година, след това 12 месеца; сърдечно-съдов
тест с натоварване и
ЕКГ-Холтер мониториране – на третата, петата и десетата година
след операцията

До 2 пъти през
първата година след
операцията
След първата година
до веднъж годишно

3 месеца през първата година след операцията, след това 12
месеца

Q24*

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Q24.8

Q24.0
Q24.1
Q24.2

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 24
месеца

До веднъж годишно 12 месеца

Изследване на
3 месеца
протромбиново време
с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.308/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Q24.3
Q24.5

Q25*

Q25.0
Q25.3
Q25.5
Q25.6

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца
Детска
кардиология
или кардиология

Q25.1

Q25* Z95 Q25.0 Z95.9

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

До веднъж годишно 12 месеца

Клиничен преглед с
До веднъж годишно
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца, и непрекъснат
24-часов запис на АН
– 12 месеца
Детска
кардиология
или кардиология

До 3-та година Клиничен преглед с
след операция- ЕКГ – при всеки
та
преглед, ехокардиография – на 1ва и 3-та година

До веднъж годишно 12 месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.309/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Q26*

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Q25.1 Z95.9

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 12
месеца; непрекъснат
24-часов запис на АН
– 12 месеца по преценка на лекаря

До 2 пъти през
6 месеца през 1-вата
първата година след година, 12 месеца
имплантацията
след първата година
След първата година
веднъж годишно

Q25.3 Z95.9

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 12
месеца през 1-вата година след операцията,
след това – 24 месеца

До 2 пъти през
първата година след
имплантацията
След първата година
веднъж годишно

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 24
месеца

До веднъж годишно 12 месеца

Q26.0
Q26.2
Q26.3
Q26.8

Детска
кардиология
или кардиология

6 месеца през 1-вата
година,
12 месеца след
първата година
6 месеца
12 месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.310/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Q27*

Q27.8

Детска
кардиология
или кардиология

До навършване Клиничен преглед с
на 18-годишна ЕКГ – при всеки
възраст
преглед, ехокардиография – 24
месеца

До веднъж годишно 12 месеца

Съдова хирургия
(ангиология)

Q33

Q33.0
Q33.3
Q33.6

Детска
До навършване Преглед и оценка на
пневмология на 18-годишна общ клиничен статус,
и фтизиатрия възраст
спирометрия над 6или пневмогод. възраст
логия и фтизиатрия

До 2 пъти

6 месеца

Рентгенография на
12 месеца
гръден кош и бял дроб

Детски кардиолог
12 месеца
или кардиолог с ЕКГ

Q39

Q39.1
Q39.3

Детска
До навършване Преглед и оценка на
гастроентеро- на 18-годишна общ клиничен статус
логия или
възраст
гастроентерология

До 2 пъти

6 месеца

Рентгенография на
12 месеца
гръден кош и бял дроб

Хирург или детски
хирург

12 месеца

Q43

Q43.0
Q43.1
Q43.2

Детска
До навършване Преглед и оценка на
гастроентеро- на 18-годишна общ клиничен статус
логия или
възраст
гастроентерология

До 2 пъти

6 месеца

1. Кръвна картина –
поне осем показателя
2. Желязо

Хирург или детски
хирург

12 месеца

1. 12 месеца
2. 12 месеца

12 месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.311/454
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Q61

Q61.1
Q61.4

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 2 пъти
нефрология и на 18-годишна общ клиничен статус –
хемодиализа възраст
ехография на корем
или нефрология

6 месеца

Кръвна картина – поне 12 месеца
осем показателя, химично изследване на
урина с течни реактиви

Q62

Q62.0
Q62.1
Q62.2
Q62.4

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 2 пъти
нефрология и на 18-годишна общ клиничен статус –
хемодиализа възраст
ехография на корем
или нефрология

6 месеца

Кръвна картина – поне 12 месеца
осем показателя, химично изследване на
урина с течни реактиви

Q65

Q65.0
Q65.1

Ортопедия и
травматология

До навършване Преглед и оценка на
на 18-годишна общ клиничен статус,
възраст
ехография на стави
при деца

До веднъж годишно 12 месеца

Рентгенография на та- 12 месеца
зобедрена става

Q78

Q78.9

Ортопедия и
травматология

До навършване Преглед и оценка на
на 18-годишна общ клиничен статус
възраст

До 2 пъти

6 месеца

Рентгенография на
крайници

Q91

Q91.0
Q91.2

Педиатрия

До навършване Преглед и оценка на
на 18-годишна общ клиничен статус
възраст

До 2 пъти

6 месеца

Кръвна картина – поне 12 месеца
осем показателя

Урология

12 месеца

12 месеца

Детски кардиолог
12 месеца
или кардиолог (ЕКГ)
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Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
ПрепоръчитеПрепоръчителен пепериод на мелен период на
Медицински дейности Честота на медириод на медицинсдикоконсултативниОбща пропо диспансерно
цинските дейности
ките дейности по кодиагностичните Консултативни дей- те дейности в
дължителност
наблюдение, осъв колона 5 за пеМедико-диагностични
лона 5 в рамките на
дейности в
ности по медицинсрамките на
на наблюдеществявани от
риода на наблюдедейности
общата продължирамките на
ки специалности
общата пронието
диспансеризиращия ние/ за календарна
телност на наблюдеобщата продължителност
лекар
година
нието
дължителност на
на наблюдениенаблюдението
то

Q96

Q96.0
Q96.1
Q96.2
Q96.3
Q96.4
Q96.8
Q96.9

Детска
До навършване Преглед и оценка на До 2 пъти
ендокриноло- на 18-годишна общ клиничен статус с
гия и болести възраст
насоченост към оценка
на обмяната
на растежа и развиили ендокритието
нология и болести на
обмяната или
педиатрия

6 месеца

1. Кръвна картина –
поне осем показателя
2. TSH, FT4, Anti TPO,
LH, FSH, естрадиол –
след 10 г. възраст
3. Рентгенография на
длан и пръсти за
костна възраст

1. 12 месеца
2. 6 месеца
3. 12 месеца

Т90

T90.3
T90.5

Детска невро- До навършване Преглед и оценка на
логия или
на 18-годишна общ клиничен статус
нервни бовъзраст
лести

До 2 пъти

6 месеца

ЕЕГ или КАТ

12 месеца

Т91

Т91.3

Детска невро- До навършване Преглед и оценка на
логия или
на 18-годишна общ клиничен статус
нервни бовъзраст
лести

До 2 пъти

6 месеца

КАТ или ЯМР на
гръбначен стълб

12 месеца при
влошаване в
неврологичния
статус

Т95

Т95.0
T95.1

Хирургия или До навършване Преглед и оценка на
детска хина 18-годишна общ клиничен статус
рургия
възраст

До 2 пъти

6 месеца

Химично изследване
на урина с течни
реактиви, кръвна
картина – поне осем
показателя, СУЕ

12 месеца

Детски кардиолог
12 месеца
или кардиолог или
уролог или акушергинеколог – ехография на абдоминални
органи

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.313/454

Забележки:
1. Изследвания и консултации, извършени по друг повод, може да не се провеждат повторно в рамките на алгоритъма за диспансерно наблюдение.
2. В случаите, в които едно диспансеризирано лице до 18 години е със заболявания, класифицирани в един клас болести по МКБ-10, но с различни МКБ кодове, за едни от които
подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други – при лекар специалист, то този пациент подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по
вид, периодичност и честота) за всички заболявания, изцяло от лекар – специалист, съгласно приложението (колона 3).
3. В случаите, в които за отделните заболявания е определена различна честота на медицинските дейности за периода на наблюдение/за календарна година (посочена в колона 6), за
обща честота на диспансерните прегледи/медицинските дейности се приема най-високата предвидена честота за което и да е от заболяванията.
4. В случаите, когато за отделните заболявания в колони 8 и 10 са посочени едни и същи медико-диагностични и консултативни дейности, за общ брой/честота на тези медикодиагностични и консултативни дейности се приема най-високият предвиден брой/честота за което и да е от заболяванията в рамките на периода на наблюдение/календарна година.
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Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

1

2

A01

A01.0
A01.1

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на
3
ОПЛ

4
12 месеца

5

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

6

7

Общ клиничен
До 6 пъти
преглед с насоченост
към черен дроб,
До 6 пъти
жлъчка и бъбреци
До 6 пъти

2 месеца

A01.2

6 месеца

A01.3

12 месеца;
останали носители
се наблюдават до
края на живота

A01.4

12 месеца

До 6 пъти

1 месец

8
Фекална маса и ректален секрет и антибиограма при нужда

9
2 месеца

10
Инфекциозни
болести

11
6 месеца

3 месеца

12 месеца

2 месеца

3 месеца

6 месеца

2 месеца

3 месеца

6 месеца

A06

A06.1
A06.2

ОПЛ

12 месеца

Общ клиничен статус До 3 пъти

3-ти, 6-и и 12-и месец

1. Микроскопско
1, 2 – 6 месеца;
изследване за паразити 3. 12 месеца
2. Кръвна картина –
поне осем показателя
3. Диференциално броене на левкоцити

Медицинска
12 месеца
паразитология

A07

A07.1

ОПЛ

12 месеца

Общ клиничен статус До 6 пъти
с насоченост към черен дроб

2 месеца

1. Микроскопско
1. 2 месеца
изследване за паразити 2. 12 месеца
2. Кръвна картина –
поне осем показателя

Медицинска
12 месеца
паразитология

B50

B50.0
B50.8

ОПЛ

3 години

Общ клиничен статус До 2 пъти
с насоченост към

6 месеца

АСАТ
АЛАТ

Медицинска
12 месеца
паразитология

12 месеца
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Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

B50.9

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

фебрилитет, черен
дроб, слезка и анемичен синдром

Микроскопско
изследване за паразити

В51

B51.0
B51.8
B51.9

ОПЛ

3 години

Преглед и оценка на До 2 пъти
общ клиничен статус
с насоченост към
фебрилитет, черен
дроб, слезка и анемичен синдром

6 месеца

Микроскопско
6 месеца
изследване за паразити

Медицинска
6 месеца
паразитология
или
инфекциозни
болести

В52

B52.0
B52.8
B52.9

ОПЛ

3 години

Преглед и оценка на До 2 пъти
общ клиничен статус
с насоченост към
фебрилитет, черен
дроб, слезка и анемичен синдром

6 месеца

Микроскопско
6 месеца
изследване за паразити

Медицинска
6 месеца
паразитология
или
инфекциозни
болести

В53

В53.0

ОПЛ

3 години

Преглед и оценка на До 2 пъти
общ клиничен статус
с насоченост към
фебрилитет, черен
дроб, слезка и анемичен синдром

6 месеца

Микроскопско
6 месеца
изследване за паразити

Медицинска
6 месеца
паразитология
или
инфекциозни
болести

В55

В55.0

ОПЛ

12 месеца

Общ клиничен статус До 2 пъти

6 месеца

Кръвна картина – поне

Медицинска

12 месеца

12 месеца
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Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на
с насоченост към периферни, трахеобронхиални и мезентериални лимфни
възли, черен дроб,
слезка, хематологична симптоматика,
фебрилитет и кожни
изменения

В55.1

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
осем показателя
Диференциално броене
на левкоцити

паразитология
Кожни и венерически болести и медицинска паразитология

В65

В65.0
В65.1

ОПЛ

3 години

Общ клиничен статус До 3 пъти през
първата година
След първата година до 2 пъти годишно

1-ва година – 3-ти, 6- Микроскопско
6 месеца
и и 12-и месец. След изследване за паразити
първата година – 6
месеца

Гастроентеро- 12 месеца
логия, урология
(при уро-генитална шистоматоза)

В67

В67.0
В67.5

ОПЛ

5 години

Общ клиничен статус
с насоченост към локалния статус
съобразно органната
локализация

1-ва година – 3-ти, 6- АСАТ, АЛАТ
и и 12-и месец. След Серологични изследвапървата година – 6
ния за ехинококоза
месеца

Гастроентеро- 12 месеца
логия (с
ехография), медицинска паразитология.
Консултация с
хирург през
първата година
след операция-

До 3 пъти през
първата година
След първата година до 2 пъти годишно

12 месеца
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Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
та

В67.1

Серологични изследвания за ехинококоза.
Рентгенография на гръден кош и бял дроб

Пневмология и
фтизиатрия,
медицинска
паразитология.
Консултация с
хирург през
първата година
след операцията

В75

B75

ОПЛ

12 месеца

Общ клиничен статус До 2 пъти
с неврологична насоченост, ЕКГ

6 месеца

1. СУЕ
1. 12 месеца
2. Серологично
2. 6 месеца
изследване за трихинелоза

Медицинска
12 месеца
паразитология,
нервни болести

В74

В74.0
В74.9

ОПЛ

2 години

Общ клиничен статус До 2 пъти

6 месеца

1. Микроскопско
1. 6 месеца
изследване за паразити 2. 12 месеца
2. Кръвна картина –
поне осем показателя

Медицинска
12 месеца
паразитология,
очни болести

В77

B77.0
B77.8

ОПЛ

6 месеца

Общ клиничен статус До 2 пъти

3 месеца

Микроскопско
6 месеца
изследване за паразити

Медицинска
До 6 месеца
паразитология

В83

В83.0

ОПЛ

2 години

Общ клиничен статус До 2 пъти
с насоченост към

6 месеца

Микроскопско
6 месеца
изследване за паразити

Медицинска
6 месеца през
паразитология първата година,
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Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

нервна система, очен
анализатор и
алергични прояви

след това – 12 месеца

В58

B58.0 H32.0, ОПЛ
B58.1 K77.0,
B58.2 G05.2,
B58.3 J17.3,
B58.8 I41.2,
B58.8 М63.1,
B58.9

До оздравяване

Общ клиничен статус До 2 пъти
с насоченост към
нервна система, очен
анализатор и
алергични прояви

6 месеца

1. Серологично
изследване за
токсоплазмоза
2. СУЕ

1. 6 месеца през 1- Медицинска
12 месеца
вата година; след паразитология
това – 12 месеца
2. 12 месеца

E03

E03.0
Е03.1
E03.4
E03.8

ОПЛ

До края на живота

Общ клиничен статус До 4 пъти
с насоченост към
сърдечно-съдовата
система, нервна
система, храносмилателна система и
очен статус, ЕКГ – 1
път годишно

3 месеца

1. Холестерол
2. TSH
3. fT4

1. 12 месеца
2. 12 месеца и
след промяна на
дозата на заместващото лечение – до 6 месеца,
но не по-рано от 6
седмици от промяната
3. 12 месеца

Е11

Е11.2 N08.3

ОПЛ

До края на живота

Общ клиничен статус До 4 пъти
с насоченост към
сърдечно-съдовата

3 месеца

1. Микроалбуминурия, 1. 12 месеца
креатинин
2. 6 месеца (при
2. Гликиран хемоглобин промяна на тера-

1. Ендокрино- 1. 12 месеца
логия и бо2. 24 месеца
лести на обмя- 3. 36 месеца
ната
2. Кардиология
(ЕхоКГ)
3. Очни болести

1. Ендокрино- 1. 12 месеца при
логия и боНbА1с> 8,0 %, в
лести на обмя- останалите случаи
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на
система, нервна
система, ЕКГ – един
път годишно,
изследване на
кръвна захар с глюкомер – при необходимост

Е11.3 H28.0
Е11.3 H36.0

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
3. Кръвнозахарен профил

пията с добавяне
на нов медикамент може да се
назначи HbA1c, но
не по-рано от 3
месеца след промяната и не повече от 3 пъти годишно)
3. 6 месеца по
преценка на ОПЛ

ната
2. Нефрология
3. Очни болести

по преценка на
ОПЛ
2. 24 месеца
3. 24 месеца

1. Микроалбуминурия,
креатинин
2. Гликиран хемоглобин
3. Кръвнозахарен профил

1. 12 месеца
2. 6 месеца (при
промяна на терапията с добавяне
на нов медикамент може да се
назначи HbA1c, но
не по-рано от 3
месеца след промяната и не повече от 3 пъти годишно)
3. 6 месеца по

1. Ендокринология и болести на обмяната
2. Очни болести

1. 12 месеца при
НbА1с> 8,0 %, в
останалите случаи
по преценка на
ОПЛ
2. 12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
преценка на ОПЛ

Е11.4 G73.0
Е11.4 G99.0
Е11.4 G59.0
Е11.4 G63.2

1. Микроалбуминурия,
креатинин
2. Гликиран хемоглобин
3. Кръвнозахарен профил

1. 12 месеца
2. 6 месеца (при
промяна на терапията с добавяне
на нов медикамент може да се
назначи HbA1c, но
не по-рано от 3
месеца след промяната и не повече от 3 пъти годишно)
3. 6 месеца по
преценка на ОПЛ

1. Ендокринология и болести на обмяната
2. Нервни болести
3. Очни болести

1. 12 месеца при
НbА1с> 8,0 %, в
останалите случаи
по преценка на
ОПЛ
2. 24 месеца
3. 24 месеца

Е11.5 I79.2

1. Микроалбуминурия,
креатинин
2. Гликиран хемоглобин
3. Кръвнозахарен профил

1. 12 месеца
2. 6 месеца (при
промяна на терапията с добавяне
на нов медикамент може да се
назначи HbA1c, но
не по-рано от 3

1. Ендокринология и болести на обмяната
2. Съдова хирургия/ангиология или хирургия

1. 12 месеца при
НbА1с> 8,0 %, в
останалите случаи
по преценка на
ОПЛ
2. 24 месеца
3. 24 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
месеца след про- 3. Очни бомяната и не пове- лести
че от 3 пъти годишно)
3. 6 месеца по
преценка на ОПЛ

Е11.6 M14.2
Е11.6 M14.6

1. Микроалбуминурия,
креатинин
2. Гликиран хемоглобин
3. Кръвнозахарен профил

1. 12 месеца
2. 6 месеца (при
промяна на терапията с добавяне
на нов медикамент може да се
назначи HbA1c, но
не по-рано от 3
месеца след промяната и не повече от 3 пъти годишно)
3. 6 месеца по
преценка на ОПЛ

Е11.9

1. Микроалбуминурия, 1. 12 месеца
креатинин
2. 6 месеца (при
2. Гликиран хемоглобин промяна на тера-

1. Ендокринология и болести на обмяната
2. Ортопедия и
травматология
3. Очни болести

1. 12 месеца при
НbА1с> 8,0 %, в
останалите случаи
по преценка на
ОПЛ
2. 24 месеца
3. 24 месеца

1. Ендокрино- 1. 12 месеца при
логия и боНbА1с> 8,0 %, в
лести на обмя- останалите случаи

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.322/454
Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
3. Кръвнозахарен профил

пията с добавяне ната
на нов медика2. Очни бомент може да се
лести
назначи HbA1c, но
не по-рано от 3
месеца след промяната и не повече от 3 пъти годишно)
3. 6 месеца по
преценка на ОПЛ

по преценка на
ОПЛ
2. 24 месеца

І10

І10

ОПЛ

До края на живота

Общ клиничен статус До 4 пъти
с насоченост към
сърдечния статус, АН,
ЕКГ – един път годишно

3 месеца

Триглицериди, HDLхолестерол, LDLхолестерол, креатинин

12 месеца

1. Кардиология
или нефрология или
ендокринология
2. Очни болести

1. 12 месеца по
преценка на ОПЛ
2. 36 месеца (след
установяване на
ангиосклероза по
преценка на ОПЛ)

І11

I11.0
I11.9

ОПЛ

До края на живота

Общ клиничен статус До 4 пъти
с насоченост към
сърдечния статус, АН,
ЕКГ – един път годишно

3 месеца

Триглицериди, HDLхолестерол, LDLхолестерол, креатинин

12 месеца

1. Кардиология
2. Ехокардиография
3. Очни болести

1. 12 месеца (при
резистентни
форми 6 месеца)
по преценка на
ОПЛ
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
2. 24 месеца
3. 36 месеца
(след установяване на ангиосклероза преценка на
ОПЛ)

I20

I20.1
I20.8
I20.9

ОПЛ

До края на живота

Общ клиничен статус До 4 пъти
с насоченост към
сърдечния статус, АН,
ЕКГ – два пъти годишно

3 месеца

1. Триглицериди, HDLхолестерол, LDLхолестерол
2. Протромбиново време с INR – само при
провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

1. 12 месеца;
6 месеца при пациенти на
липидопонижаваща
терапия
2. По преценка

I25.2

I25.2*

ОПЛ
До края на живота
(*До края на
първата година
се наблюдава
по избор на пациента от ОПЛ
или лекар специалист по

Общ клиничен статус До 4 пъти
с насоченост към
сърдечния статус, АН.
ЕКГ – при всеки
преглед през първата година, след това
два пъти годишно

3 месеца

1. Триглицериди, HDL1. 6 месеца
холестерол, LDL2. По преценка
холестерол
2. Протромбиново време с INR – само при
провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагу-

Кардиология, 12 месеца
сърдечносъдов тест с натоварване – по
преценка, ехокардиография
(стресехокардиография)
Кардиология, 12 месеца
сърдечносъдов тест с натоварване – по
преценка, ехокардиография
(стресехокардиография)
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

кардиология)

ланти

I69

I69.0
I69.1
I69.2
I69.3
I69.4
I69.8

ОПЛ

След първата годи- Общ клиничен с
До 4 пъти
на до края на жи- неврологичен статус,
вота
ЕКГ – 12 месеца

3 месеца

1. Протромбиново вре- 1. По преценка
ме с INR – само при
2. 12 месеца
провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти
2. Холестерол

Неврология
(Доплерова сонография на
артерии и вени
– до петата година от инцидента)

24 месеца
След петата година – консултация с
невролог по преценка

I80

I80.0

ОПЛ

До излекуване

Общ клиничен с локален статус

При оперирани –
първата година след
операцията – 4 месеца;
след първата година
6 месеца;
при неоперирани 6
месеца

Фибриноген
12 месеца
Протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

Съдова хирургия/ангиология или хирургия

24 месеца

В18

В18.1
В18.8

Инфекциозни
болести

До 6-ия месец

Общ клиничен статус До 4 пъти

3 месеца

АСАТ
АЛАТ

3 месеца

Гастроентеро- Еднократно 6 мелогия (ултсеца
развук на коремни органи)

В18.1
В18.8

Гастроентерология

След 6-ия месец

Общ клиничен статус До 3 пъти
(ултразвук на ко-

4 месеца

АСАТ, ГГТ
АЛАТ

4 месеца

Психиатрия

До 2 пъти
При оперирани до
3 пъти през първата година след
операцията
След първата година до 2 пъти

12 месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.325/454
Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

ремни органи)
E05

E05.0
E05.1
E05.2
E05.3

Ендокринология и болести
на обмяната

До 10 години

Общ клиничен статус До 3 пъти
с насоченост към
сърдечно-съдовата
система, нервна
система, храносмилателна система и
очен статус

4 месеца

fT4
TSH
Кръвна захар

12 месеца

Кардиология
24 месеца
(ЕКГ), очни болести

E06

E06.3
E06.5

Ендокринология и болести
на обмяната

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти
с насоченост към
ендокринната система

6 месеца

TSH

12 месеца
При промяна на
дозата на заместващото лечение – 6 месеца, но
не по-рано от 6
седмици от промяната

Кардиология
(ЕКГ)
Сцинтиграфия
на щитовидна
жлеза

12 месеца
По преценка

Е10

Е10.2 N08.3

Ендокриноло- До края на живота
гия и болести
на обмяната
Забележка.
Не се допуска
наблюдение от

Общ клиничен статус До 3 пъти
с насоченост към
сърдечно-съдовата
система, нервна
система, изследване
на кръвна захар с

4 месеца

1. Гликиран хемоглобин
2. Седимент
3. Креатинин
4. Холестерол
5. Микроалбуминурия
6. Кръвнозахарен про-

1. 6 месеца
2. 6 месеца
3. 12 месеца
4. 12 месеца
5. 12 месеца
6. 6 месеца

Нефрология
Очни болести

12 месеца
24 месеца

Очни болести

12 месеца

Нервни болести

12 месеца
24 месеца

Е10.3 H28.0,
Е10.3 H36.0
Е10.4 G73.0,
Е10.4 G99.0,

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.326/454
Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Е10.4 G59.0,
Е10.4 G63.2
Е10.5 I79.2

Е10.6 M14.2
Е10.6 M14.6

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на
ОПЛ в случай
на комбиниране на Е10 с
други заболявания от същия
клас, които се
диспансеризират от ОПЛ

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

глюкомер, изследване на стъпалата

фил

Очни болести

Е10.9
Е11

Е11.2 N08.3
Е11.3 H28.0,
Е11.3 H36.0
Е11.4 G73.0,
Е11.4 G99.0,
Е11.4 G59.0,
Е11.4 G63.2
Е11.5 I79.2

Ендокринология и болести
на обмяната

До края на живота
Общ клиничен статус с насоченост
към сърдечно-съдовата система, нервна система, ЕКГ –
един път годишно,
изследване на
кръвна захар с глюкомер

До 3 пъти

4 месеца

1. Гликиран хемоглобин
2. Седимент
3. Креатинин
4. Микроалбуминурия
5. Кръвнозахарен профил
6. Холестерол

1. 6 месеца
2. 12 месеца
3. 12 месеца
4. 12 месеца
5. 6 месеца
6. 24 месеца

Съдова хирургия или
ангиология,
или хирургия
Очни болести

12 месеца
24 месеца

Кардиология
(EхоКГ)
Очни болести

12 месеца
24 месеца

Очни болести

24 месеца

Нефрология
Очни болести

24 месеца

Очни болести

24 месеца

Нервни болести
Очни болести

24 месеца

Съдова хирургия или

24 месеца
24 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
ангиология,
или хирургия
Очни болести

Е11.6 M14.2,
Е11.6 M14.6

Кардиология
(ЕКГ)
Очни болести

12 месеца
24 месеца

Е11.9

Очни болести

24 месеца

E22

E22.0 M14.5

Ендокринология и болести
на обмяната

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти
с изследване на
кръвна захар

6 месеца

1. Натрий и калий –
комплексно; фосфати в
кръвта, калций;
изследване на пролактин
2. КАТ или ЯМР

1. 6 месеца
2. 24 месеца

E23

E23.2

Ендокринология и болести
на обмяната

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти
с изследване на
кръвна захар

6 месеца

Натрий и калий – комп- 12 месеца
лексно

Е24

Е24.0
Е24.3

Ендокринология и болести

До края на живота

Общ клиничен статус До 3 пъти
с изследване на

4 месеца

Натрий и калий – комп- 12 месеца
лексно

Кардиология
12 месеца 12 ме(ЕКГ) Очни бо- сеца
лести

Нефрология и
ехография на
органите на
отделителната
система – при
нефрогенна
форма

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на
на обмяната

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

кръвна захар

Е26

Е26.0
Е26.1

Ендокринология и болести
на обмяната

До края на живота

Общ клиничен статус, До 3 пъти
артериално налягане
с изследване на
кръвна захар

4 месеца

Натрий и калий – комп- 6 месеца
лексно

Е27

Е27.1

Ендокринология и болести
на обмяната

До края на живота

Общ клиничен статус До веднъж гос насоченост към
дишно
измерване на ръст,
тегло, артериално налягане, търсене на
белези на вирилизация или хипогонадизъм

12 месеца

Натрий и калий – комп- 12 месеца
лексно

Акушерство и
гинекология
или урология

12 месеца

E28

E28.2

Ендокринология и болести
на обмяната

До края на живота

Общ клиничен статус До веднъж гос насоченост към
дишно
ръст, тегло, първични
и вторични полови
белези

12 месеца

Естрадиол LH
FSH
Тестостерон

12 месеца

Акушерство и
гинекология
(абдоминална
и трансвагинална ехография)

24 месеца

E29

E29.1

Ендокринология и болести
на обмяната

До края на живота

Общ клиничен статус До веднъж гос насоченост към
дишно
ръст, тегло, първични

12 месеца

Тестостерон

12 месеца

Урология

24 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

и вторични полови
белези, психичен
статус
Е70

Е70.0

Ендокринология и болести
на обмяната

До края на живота

Общ клиничен статус До веднъж годишно

12 месеца

Общ белтък, албумин
АСАТ, АЛАТ, АФ

6 месеца

Нервни бо12 месеца
лести или психиатрия

Е89

Е89.2
Е89.4
Е89.8

Ендокринология и болести
на обмяната

До края на живота

Общо състояние с
насоченост към
симптоми от страна
на ендокринната,
костната, нервната,
половата и отделителната система

До 2 пъти

6 месеца

Калций
Фосфати

6 месеца

Нервни болести

G20

G20

Нервни болести До края на живота

Общ клиничен с
До 2 пъти
неврологичен статус

6 месеца

Психиатрия (по 12 месеца
преценка при
синдром на деменция)

G30

G30.0
G30.1
G30.8
G30.9

Нервни болести До края на живота

Общ клиничен с
До 3 пъти
неврологичен статус

4 месеца

Психиатрия

G31

G31.0

Нервни болести До края на живота

Общ клиничен с

4 месеца

Психиатрия (по 12 месеца

До 3 пъти

12 месеца

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

неврологичен статус,
невропсихологичен
статус по преценка

преценка при
синдром на деменция)

G35

G35

Нервни болести До края на живота

Общ клиничен с
До 4 пъти
неврологичен статус,
изследване на евокирани потенциали –
12 месеца

G40

G40.6
G40.7
G40.9

Нервни болести До края на живота

Общ клиничен с
До 3 пъти през
1 година – 4 месеца;
неврологичен статус първата година
след това – 6 месеца
ЕЕГ – 6 месеца
След първата година до 2 пъти

G54

G54.0
G54.1
G54.2

Нервни болести 12 месеца след
Общ клиничен с
До веднъж гоострата криза, 2 го- неврологичен статус дишно
дини при тежките
дискогенни радикулити

G54.3
G54.4
G54.5

До края на живота

G54.6

12 месеца след
острата криза, 2 години при тежките

Общ клиничен с
До 2 пъти
неврологичен статус
До 2 пъти
ЕМГ – 12 месеца

3 месеца

12 месеца

6 месеца
6 месеца

1. Натрий и калий –
комплексно
2. ЯМР

1. 12 месеца
2. 12 месеца и при
влошаване в
неврологичния
статус
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

форми
G63.2

Е12.4 G63.2,
Е13.4 G63.2,
Е14.4 G63.2

Ендокринология и болести
на обмяната

До края на живота

Общ клиничен статус До 3 пъти
с насоченост към
сърдечно-съдовата
система, нервна
система, изследване
на кръвна захар с
глюкомер, изследване на стъпалата

4 месеца

1. Микроалбуминурия
2. Гликиран хемоглобин
3. Кръвнозахарен профил
4. Изследване на седимент
5. Креатинин
6. Холестерол

1. 12 месеца
2. 12 месеца
3. 6 месеца
4. 6 месеца
5. 12 месеца
6. 12 месеца

G70

G70.0

Нервни болести До края на живота

Общ клиничен с
До 2 пъти
неврологичен статус
ЕМГ – 12 месеца

6 месеца

КАТ или ЯМР на медиастинум

12 месеца при
влошаване в
неврологичния
статус

G71

G71.0
G71.1
G71.2
G71.9

Нервни болести До края на живота

Общ клиничен с
До 2 пъти
неврологичен статус
ЕМГ – 12 месеца

6 месеца

G95

G95.0

Нервни болести До края на живота

Общ клиничен с
До 2 пъти
неврологичен статус
ЕМГ – 12 месеца

6 месеца

МРТ (ЯМР) на главен
или гръбначен мозък

12 месеца при
влошаване в
неврологичния
статус

H16

H16.0

Очни болести

Офталмоскопия

6 месеца

До излекуване, но

До 2 пъти

Нервни болести

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

H16.1
H16.3

не повече от 12 ме- Офталмоскопия, зрисеца
телна острота, зенични реакции, биомикроскопия

H16.2

Зрителна острота, тонометрия, биомикроскопия,
офталмоскопия

H16.4

Изследване на зрителна острота, зенични реакции,
рефракция,
офталмоскопия

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

Н17

Н17.0

Очни болести

До края на живота

Зрителна острота, то- До веднъж гонометрия, биодишно
микроскопия,
офталмоскопия

12 месеца

H18

H18.4

Очни болести

До края на живота

Зрителна острота,
офталмоскопия, тонометрия, биомикроскопияизследване на

До 2 пъти

6 месеца

До веднъж годишно

12 месеца

H18.6
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

рефракцията
H34

H34.0
H34.1
H34.2
H34.8
H34.9

Очни болести

До края на живота

Визус, биомикроско- До 2 пъти
пия, вътреочно налягане и офталмоскопия

6 месеца

H35

H35.7
H35.3
H35.4

Очни болести

До края на живота

Визус, биомикроско- До веднъж гопия и офталмо- ско- дишно
пия

12 месеца

Н40

Н40.0
Н40.1
Н40.2
Н40.3
Н40.4
Н40.5
Н40.6
Н40.8
Н40.9

Очни болести

До края на живота

Изследване на зри- До 4 пъти
телна острота, биомикроскопия на преден очен сегмент,
офталмоскопия, тонометрия

3 месеца

H44

H44.5
H44.2

Очни болести

До края на живота

Централно зрение,
До 2 пъти
офталмоскопия, биомикроскопия,
изследване на пре-

6 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

ден очен сегмент,
изследване на заден
очен сегмент, периметрия
H46
H47

H46
H47.0
H47.1
H47.2
H47.3
H47.4
H47.5
H47.6
H47.7

Очни болести

До края на живота

Изследване на цент- До 2 пъти
рално зрение, периметрия, изследване
на очното дъно

6 месеца

Н54

Н54.1

Очни болести

До края на живота

Зрителна острота,
офталмоскопия, тонометрия, биомикроскопия

До веднъж годишно

12 месеца

До 2 пъти

6 месеца

До веднъж годишно

12 месеца

До 2 пъти

6 месеца

Н54.3
Н54.4
Н54.6
H66

H66.1

Ушно-носногърлени болести

Наблюдението про- Общ клиничен и лодължава 1 година кален статус
след оперативното
лечение

Микробиологично
12 месеца
изследване на секрета с
антибиограма, кръвна
картина – поне осем по-
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
казателя, СУЕ

H66.2

Микробиологично
12 месеца
изследване на секрета с
антибио- грама
Рентгенография на околоносни синуси и епифаринкс

H70

H70.1
H70.2

Ушно-носногърлени болести

Наблюдението про- Общ клиничен и лодължава 1 година кален статус
след оперативното
лечение

До 2 пъти

6 месеца

Микробиологично
12 месеца
изследване на секрета с
антибиограма, кръвна
картина – поне осем показателя, и СУЕ

H81
Н83

H81.0
Н83.0

Ушно-носногърлени болести

До отзвучаване на
симптомите

Общ клиничен и локален статус

До 2 пъти

12 месеца

I05

I05.0
I05.1
I05.2
I05.8
I05.9

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До веднъж годишно

12 месеца

Изследване на
6 месеца
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

I05 Z95

І05.0 Z95.2,

Кардиология

До края на първата Клиничен преглед с

До 3 пъти

1-ви, 3-ти и 6-и ме-

1. Изследване на

1. 3 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

І05.1 Z95.2,
І05.2 Z95.2,
І05.0 Z95.3,
І05.1 Z95.3,
І05.2 Z95.3,
І05.0 Z95.4,
І05.1 Z95.4,
І05.2 Z95.4

І06

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

година от имплантирането на
клапната протеза

ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 6
месеца

сец след операцията протромбиново време с 2. Еднократно до
INR – само при прошестия месец
веждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти
2. Пълна кръвна картина,
К и Na

След края на
първата година от
операцията до края
на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Изследване на
3 месеца
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

І05.0 Z95.9

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Изследване на
6 месеца
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

І06.0
І06.1
І06.2

Кардиология

До операция или
до края на живота
при пациенти, неподлежащи на хи-

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12

До 2 пъти

6 месеца

Изследване на
6 месеца
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагу-
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

I06 Z95

Код по
МКБ 10

І06.0 Z95.2,
І06.1 Z95.2,
І06.2 Z95.2,
І06.0 Z95.3,
І06.1 Z95.3,
І06.2 Z95.3,
І06.0 Z95.4,
І06.1 Z95.4,
І06.2 Z95.4

І06.0 Z95.9,
І06.1 Z95.9,
І06.2 Z95.9

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Кардиология

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

рургично лечение

месеца

До края на първата
година от имплантирането на
стента

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 6
месеца

До 3 пъти

1-ви, 3-ти и 6-и ме- 1. Изследване на
1. 3 месеца
сец след операцията протромбиново време с 2. Еднократно до
INR – само при прошестия месец
веждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти
2. Пълна кръвна картина,
К и Na

От края на първата
година от операцията до края на
живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

До края на живота

лантно лечение с индиректни антикоагуланти

Изследване на
6 месеца
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти
Изследване на
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

I09

І09.0
І09.1
І09.2
І09.8
І09.9

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

12 месеца при
кардит, без оформен
клапен порок
При наличие на клапен порок – според
вида и тежестта на
порока

І12

І12.0
І12.9

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 24
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Креатинин, калий и
натрий – комплексно,
пикочна киселина, химично изследване на
урина с течни реактиви

12 месеца

Нефролог с
ехография

12 месеца

I12 Z95

І12.0 Z95.9,
І12.9 Z95.9

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 1
път на две години

До 2 пъти

6 месеца

Креатинин, калий и
12 месеца
натрий – комплексно,
HDL-холестерол, LDLхолестерол, триглицериди, химично изследване
на урина с течни
реактиви

Нефролог с
ехография

12 месеца

І13

І13.0
І13.1
І13.2
І13.9

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 24

До 2 пъти

6 месеца

Креатинин, калий и
натрий – комплексно,
пикочна киселина, химично изследване на

Нефролог с
ехография

12 месеца

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

месеца

урина с течни реактиви

I13 Z95

І13.0 Z95.9,
І13.1 Z95.9,
І13.2 Z95.9,
І13.9 Z95.9

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 24
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Креатинин, калий и
12 месеца
натрий – комплексно,
HDL-холестерол, LDLхолестерол, триглицериди, химично изследване
на урина с течни
реактиви

Нефролог с
ехография

12 месеца

І15

І15.0
І15.1
І15.2
І15.8
І15.9

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 24
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Креатинин, калий и
12 месеца
натрий – комплексно,
HDL-холестерол, LDLхолестерол, триглицериди, химично изследване
на урина с течни
реактиви

Нефролог с
12 месеца
ехография или
ендокринолог

I15 Z95

І15.0 Z95.9,
І15.1 Z95.9,
І15.2 Z95.9,
І15.8 Z95.9,
І15.9 Z95.9

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 24
месеца

До 2 пъти

6 месеца

1. Креатинин, калий и
1. 12 месеца
натрий – комплексно,
2. 6 месеца
HDL-холестерол, LDLхолестерол, триглицериди, химично изследване
на урина с течни
реактиви

Нефролог с
12 месеца
ехография или
ендокринолог
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
2. Изследване на
протромбиново
време с INR – само при
провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

I20 Z95
I25 Z95

I25

I20.0 Z95.1,
I20.1 Z95.1,
I20.8 Z95.1,
I20.9 Z95.1,
I20.0 Z95.5,
I20.1 Z95.5,
I20.8 Z95.5,
I20.9 Z95.5,
I20.0 Z95.9,
I20.1 Z95.9,
I20.8 Z95.9,
I20.9 Z95.9,
I25.2 Z95.1,
I25.2 Z95.5,
I25.2 Z95.9

Кардиология

I25.3

Кардиология

До края на първата Клиничен преглед с
година от операЕКГ – при всеки
цията
преглед, ехокардиография и
сърдечно-съдов тест
с натоварване – 12
месеца

До 3 пъти

1-ви, 3-ти и 6-и ме- 1. HDL-холестерол, LDL- 1. 6 месеца
сец след операцията холестерол, триглицериди
2. ASAT, ALAT
2. 12 месеца

След края на
първата година от
операцията

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография и
сърдечно-съдов тест
с натоварване – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

1. HDL-холестерол, LDL- 1. 6 месеца
холестерол, триглицериди
2. ASAT, ALAT
2. 12 месеца

До края на живота

Клиничен преглед с

До 2 пъти

6 месеца

HDL-холестерол, LDL-

6 месеца
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Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

I25.4

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

холестерол, триглицериди

I27

I27.0

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

1. Рентгенография на
1. 12 месеца
гръден кош и бял дроб 2. 6 месеца
2. Изследване на
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

Пневмология и 12 месеца
фтизиатрия

I28
I28
Z95

I28.9
I28.9 Z95.9

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 24
месеца

До 2 пъти (при
развитие на
сърдечна недостъчност до 3
пъти)

6 месеца; при развитие на сърдечна недостатъчност – 4 месеца

1. Рентгенография на
1. 12 месеца
гръден кош и бял дроб 2. 6 месеца
2. Изследване на
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

Пневмология и 12 месеца
фтизиатрия
(спирометрия)

I31

I31.0
I31.1
I31.2

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехо-

До 2 пъти

6 месеца
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Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

I31.3
I31.8
I31.9
I34
I35
I36
I37

I34.0
I34.1
I34.2
I34.8
I34.9
I35.0
I35.1
I35.2
I35.8
I35.9
I36.0
I36.1
I36.2
I36.8
I36.9
I37.0
I37.1
I37.2
I37.8
I37.9

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

кардиография – 12
месеца
Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Изследване на
6 месеца
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти
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Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

I34 Z95,
I35 Z95,
I36 Z95,
I37 Z95,
I38

Код по
МКБ 10

I34.0 Z95.2,
I34.1 Z95.2,
I34.2 Z95.2,
I34.8 Z95.2,
I35.0 Z95.2,
I35.1 Z95.2,
I35.2 Z95.2,
I36.0 Z95.2,
I36.1 Z95.2,
I36.2 Z95.2,
I37.0 Z95.2,
I37.1 Z95.2,
I37.2 Z95.2,
I34.0 Z95.3,
I34.1 Z95.3,
I34.2 Z95.3,
I34.8 Z95.3,
I35.0 Z95.3,
I35.1 Z95.3,
I35.2 Z95.3,
I37.2 Z95.3,
I34.0 Z95.4,
I34.1 Z95.4,
I34.2 Z95.4,

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на
Кардиология

До края на първата
година от имплантирането на
клапната протеза

Клиничен преглед с До 3 пъти
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – на 6 месеца

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
1-ви, 3-ти и 6-и ме- 1. Изследване на
1. 3 месеца
сец след операцията протромбиново време с 2. Еднократно до
INR – само при прошестия месец
веждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти,
пълна кръвна картина, К
и Na
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Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

I34.8 Z95.4,
I35.0 Z95.4,
I35.1 Z95.4,
I35.2 Z95.4,
I36.0 Z95.4,
I36.1 Z95.4,
I36.2 Z95.4,
I37.0 Z95.4,
I37.1 Z95.4,
I37.2 Z95.4,
I34.0 Z95.9,
I34.1 Z95.9,
I34.2 Z95.9,
I34.8
Z95.9, I35.0
Z95.9, I35.1
Z95.9, I35.2
Z95.9, I36.0
Z95.9, I36.1
Z95.9, I36.2
Z95.9, I37.0
Z95.9, I37.1
Z95.9, I37.2

След края на
първата година от
имплантирането на
клапната протеза

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Изследване на
3 месеца
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти
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Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

Z95.9,
I38
I38 Z95, I38 Z95.2,
I42,
I38 Z95.4
I42 Z95

I38 Z95.9,
I42.1 Z95.9,
I42.2 Z95.9

Кардиология

Кардиология

До края на първата
година от имплантирането на
клапната протеза

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 6
месеца

До 3 пъти

1-ви, 3-ти и 6-и ме- 1. Изследване на
1. 3 месеца
сец след операцията протромбиново време с 2. Еднократно до
INR – само при прошестия месец
веждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти
2.Пълна кръвна картина,
К и Na

След края на
първата година от
имплантирането на
клапната протеза

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Изследване на
3 месеца
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Изследване на
6 месеца
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти
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Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

I44

I44.2

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ЕКГ-Холтер
мониториране – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

I44 Z95

I44.2 Z95.9

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ЕКГ-Холтер
мониториране – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

I45

I45.6

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с До 2 пъти
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография и ЕКГХолтер мониториране – 24 месеца

6 месеца

I50

I50.0

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 6 пъти при III и При І и ІІ степен – 3
IV степен и до 4
месеца; при ІІІ и ІV
пъти при І и ІІ сте- степен – 2 месеца
пен

Изследване на
6 месеца
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

1. Калий и натрий –
комплексно, креатинин
2. Изследване на
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагу-

1. 12 месеца
2. При І и ІІ ст. – 3
месеца; при ІІІ
и ІV ст. – 2 месеца
3. При белези на
обострен белодро-
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Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
лантно лечение с инди- бен застой (задух,
ректни антикоагуланти кашлица, тахипнея,
3. Рентгенография на
ортопнея)
гръден кош и бял дроб

I50.1

I50 Z95

I50.0 Z95.9

I50.1 Z95.9

До 3 пъти

Кардиология

До края на живота

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12 месеца

4 месеца

1. Калий и натрий –
комплексно, креатинин
2. Изследване на
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти
3. Рентгенография на
гръден кош и бял дроб

1. 12 месеца
2. 4 месеца
3. При белези на
обострен белодробен застой (задух,
кашлица, тахипнея,
ортопнея)

До 6 пъти при III и При І и ІІ ст. – 3 месеIV степен и до 4
ца; при ІІІ и ІV ст. – 2
пъти при І и ІІ сте- месеца
пен

1. Калий и натрий –
комплексно, креатинин
2. Изследване на
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

1. 12 месеца
2. При І и ІІ ст. – 3
месеца; при ІІІ
и ІV ст. – 2 месеца

До 3 пъти

1. Калий и натрий –

1. 12 месеца

4 месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.348/454
Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
комплексно, креатинин 2. 4 месеца
2. Изследване на
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

I51

I51.4
I51.5
I51.7

Кардиология

I69

I69.0
I69.1
I69.2
I69.3
I69.4
I69.8

I70

I70.0

До края на първата Клиничен преглед с
година
ЕКГ – при всеки
преглед, ехокардиография – 12
месеца

До 2 пъти

6 месеца

Нервни болести 1 година

Общ клиничен с
До 4 пъти
неврологичен статус
и Доплерова сонография на артерии
и вени – 12 месеца

3 месеца

Холестерол
Време на кървене

12 месеца

Психиатрия (по 12 месеца
преценка при
синдром на деменция)

Кардиология

Клиничен преглед с
ЕКГ – при всеки
преглед

6 месеца

HDL-холестерол, LDL12 месеца
холестерол, триглицериди

Съдов хирург 12 месеца
или ангиолог –
при аневризма
на абдоминална аорта

До края на живота

До 2 пъти
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

I71

I71 Z95

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

I70.2

Съдова хирургия или
ангиология

12 месеца

Общ клиничен и
До 4 пъти
ангиологичен статус.
Доплерова сонография на артерии и
вени – 12 месеца

3 месеца

1. Холестерол
1. 12 месеца
2. Активирано
2. 3 месеца
парциално
тромбопластиново време (АРТТ) или
протромбиново време с
INR при антикоагулантно лечение – само при
провеждане на антикоагулантно лечение с
индиректни антикоагуланти

I71.2

Гръдна хирургия

До края на живота

Общ клиничен и
ангиологичен статус

6 месеца

Транстора12 месеца
кална сонография

I71.4
I71.6

Съдова хирургия или
ангиология

Активирано парциално 6 месеца
тромбопластиново време (АРТТ) или
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

I71.2 Z95.9

Гръдна хирургия

I71.4 Z95.9,

Съдова хи-

Активирано парциално 3 месеца
тромбопластиново време (АРТТ) или

Доплерова со- 12 месеца
нография на
артерии и вени

До края на първата Общ клиничен и
година от операангиологичен статус
цията

До 2 пъти

До 4 пъти

3 месеца

Доплерова со- 12 месеца
нография на
артерии и вени

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.350/454
Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

I71.6 Z95.9

рургия или
ангиология

протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

I71.2 Z95.9,
I71.4 Z95.9,
I71.6 Z95.9

Съдова хирургия или
ангиология

След края на
първата година от
операцията

Общ клиничен и
ангиологичен статус

До 2 пъти

6 месеца

Активирано парциално 6 месеца
тромбопластиново време (АРТТ) или
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

Доплерова со- 12 месеца
нография на
артерии и вени

I72

I72.0
I72.1
I72.2
I72.3
I72.4
I72.8
I72.9

Съдова хирургия или
ангиология

До края на живота

Общ клиничен с локален и ангиологичен статус

До 2 пъти

6 месеца

Активирано парциално 6 месеца
тромбопластиново време (АРТТ) или
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

Доплерова со- 12 месеца
нография на
артерии и вени

I73

I73.1

Съдова хирургия или

До края на живота

Локален ангиологичен статус

До 4 пъти

3 месеца

Активирано парциално 3 месеца
тромбопластиново вре-

Доплерова со- 12 месеца
нография на
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

ангиология

I80

I80.1
I80.2

I83

I83.0
I83.1
I83.2

Съдова хирургия или
ангиология или
хирургия*

При оперирани па- Локален ангиологициенти до края на чен статус
живота, при неоперирани – 3 години

Съдова хиДо края на живота
рургия или
ангиология или
хирургия*

Локален ангиологичен статус

ме (АРТТ) или
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

артерии

3 през първата го- Доплерова со- 12 месеца
дина, 2 след този нография на
период и при нео- вени
перирани на антикоагулантно лечение

До 2 пъти (при
оперирани болни
през първата година от операцията
до 3 пъти)

При оперирани
първата година след
операцията – четири
месеца; след това –
до шест месеца.
При неоперирани – 6
месеца за период три
години

Фибриноген
Активирано парциално
тромбопластиново време (АРТТ) или
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

До 2 пъти

6 месеца

Активирано парциално 6 месеца
тромбопластиново вре- Доплерова соме (АРТТ) или
нография на вени
протромбиново време с
INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

I85

I85.9

Гастроентерология

I89
I97

I89.1
I97.2

J45

J45.0
J45.1
J45.9

До края на живота

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

Пълен обективен ста- До веднъж готус с насоченост към дишно
търсене на симптоми
от ГИС, диагностична
езофагогастродуоденоскопия – според
степента на вариците: 1 – 2 степен – 12
месеца за оценка на
прогресия; 3 – 4 степен – само след
ендоскопско лигиране – 12 месеца

12 месеца

Съдова хиДо края на живота
рургия или
ангиология или
хирургия*

Общ клиничен с
ангиологичен статус

При оперирани
първата година след
операцията – 4 месеца;
след това – 6 месеца;
при неоперирани – 6
месеца

Клинична
До края на живота
алергология
или пневмоло-

Пълен обективен ста- До 3 пъти
тус с насоченост към
дихателната и

До 2 пъти (при
оперирани бол- ни
през първата година от операцията
до 3 пъти)

4 месеца

Доплерова со- 12 месеца
нография на
артерии и вени

1. Рентгенография на
1. 24 месеца
гръден кош и бял дроб 2. 12 месеца
2. Диференциално брое-
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на
гия и фтизиатрия

сърдечно-съдовата
система (спирометрия)

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
не на левкоцити

J44
J96

J44.8
J44.9
J96.1
J96.9

Пневмология и До края на живота
фтизиатрия или
вътрешни болести*

Пълен обективен ста- До 2 пъти
тус с насоченост към
дихателната и
сърдечно-съдовата
система (спирометрия)

6 месеца

K22

K22.0

Гастроентерология

До края на живота

Пълен обективен ста- До веднъж готус с насоченост към дишно
търсене на симптоми
от ГИС, диагностична
езофагогастродуоденоскопия – 12 месеца, или контрастна
рентгенография на
хранопровода – 12
месеца

12 месеца

K25

K25.7

Гастроентерология

До излекуване

Пълен обективен ста- До 2 пъти
тус с насоченост към
търсене на симптоми
от ГИС, диагностична

6 месеца

1. Рентгенография на
гръден кош и бял дроб
2. Микробиологично
изследване на храчка с
антибиограма

1. 24 месеца
2. 12 месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.354/454
Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

езофагогастродуоденоскопия – 12 месеца
K26

K26.7

Гастроентерология или
вътрешни болести*

До излекуване

Пълен обективен ста- До веднъж готус с насоченост към дишно
търсене на симптоми
от ГИС, диагностична
езофагогастродуоденоскопия – при
персистиране на
симптоми от ГИС

12 месеца

K50

K50.0

Гастроентерология

До края на живота

Пълен обективен ста- До 2 пъти
тус с насоченост към
търсене на симптоми
от ГИС, диагностична
долна ендоскопия –
12 месеца

6 месеца

K50.1

1. С-реактивен протеин 1. 12 месеца
2. Общ белтък, кръвна
2. 6 месеца
картина – поне осем показателя, диференциално броене на
левкоцити
Общ белтък, кръвна
6 месеца
картина – поне осем показателя, диференциално броене на
левкоцити
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

K73

K73.0

Гастроентерология

До края на живота

Пълен обективен ста- До 2 пъти
тус с насоченост към
търсене на симптоми
от ГИС, ехография на
коремни органи

6 месеца

Кръвна картина – поне
8 показателя
АСАТ, АЛАТ, ГГТ

12 месеца

K74

K74.2

Гастроентерология

До края на живота

Пълен обективен ста- До 4 пъти
тус с насоченост към
търсене на симптоми
от ГИС, ехография на
коремни органи

3 месеца

1. Билирубин – общ,
кръвна картина – поне 8
показателя, АЛАТ
2. При прием на диуретици – натрий и калий –
комплексно

1. 12 месеца
2. 6 месеца при
Child A и 3 месеца
при Child В и С

K74.3

Гастроентерология

До края на живота

Пълен обективен ста- До 2 пъти
тус с насоченост към
търсене на симптоми
от ГИС, ехография на
коремни органи

12 месеца; в цироти- 1. АСАТ, АЛАТ, алкална
1. 12 месеца
чен стадий – до шест фосфатаза (АФ), ГГТ, би- 2. 6 месеца
месеца
лирубин – общ и директен
2. В циротичен стадий –
албумин, протромбиново време, креатинин

K74.4

6 месеца

АЛАТ, АСАТ, АФ, ГГТ,
6 месеца
кръвна картина – поне 8
показателя, СУЕ, билирубин – общ и директен,
албумин, протромбино-
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
во време, креатинин;
натрий и калий – комплексно – при прием на
диуретици

K86

K86.0
K86.1

Гастроентерология

До края на живота

Пълен обективен ста- До 2 пъти
тус с насоченост към
търсене на симптоми
от ГИС и малнутриция, изследване с
ултразвук на коремни органи

6 месеца

Кръвна картина – поне 12 месеца
8 показателя, СУЕ, липаза, общ белтък, албумин,
ГГТ

K90

K90.0
K90.8

Гастроентерология

До края на живота

Пълен обективен ста- До 2 пъти
тус с насоченост към
търсене на симптоми
от ГИС и малнутриция, изследване с
ултразвук на коремни органи

6 месеца

Кръвна картина – поне
8 показателя, СУЕ, общ
белтък, албумин

M13

M13.0
M13.1
M13.8
M13.9

Ревматология
или ортопедия
и травматология

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти

6 месеца
12 месеца в зависимост от състоянието

Рентгенография на за- 12 месеца
сегнатите стави, кръвна
картина – поне осем показателя, СУЕ, химично
изследване на урина с

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
течни реактиви

M15

M15.0

Ревматология

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти

6 месеца
12 месеца в зависимост от състоянието

1. Рентгенография на за- 1. 24 месеца
сегнатите стави
2. 12 месеца
2. Кръвна картина –
поне осем показателя,
СУЕ, химично изследване на урина с течни
реактиви

М22

M22.4

Ревматология
или ортопедия
и травматология

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти

6 месеца
12 месеца в зависимост от състоянието

1. Химично изследване 1. 12 месеца
на урина с течни
2. 24 месеца
реактиви, СУЕ, кръвна
картина – поне осем показателя
2. Рентгенография на
колянна става

M30

М30.0

Ревматология

До края на живота

Преглед и оценка на До веднъж гообщ клиничен статус дишно

До 12 месеца

1. Кръвна картина, химично изследване на
урина с течни реактиви
и седимент

12 месеца

Ортопедия и
12 месеца
травматология

Нефролог или По преценка
нервни болести, или
кожни и венерически болести, или очни
болести
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

M31

М31.3

Ревматология

До края на живота

Преглед и оценка на До 3 пъти
общ клиничен статус

4 месеца

1. Кръвна картина, химично изследване на
урина с течни реактиви
и седимент

12 месеца

Нефролог или
нервни болести, или
кожни и венерически болести, или по
очни болести

По преценка

M32

M32.0
M32.1
M32.8
M32.9

Ревматология

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти

6 месеца
12 месеца в зависимост от състоянието

Химично изследване на 12 месеца
урина с течни реактиви
за албумин, билирубин,
седимент, СУЕ, кръвна
картина – поне осем показателя, фибриноген,
ГГТ

Кожни и венерически болести

12 месеца

M33

M33.0
M33.1
M33.2
M33.9

Ревматология

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти

6 месеца
12 месеца в зависимост от състоянието

СУЕ, кръвна картина – 12 месеца
поне осем показателя,
фибриноген, креатинин,
химично изследване на
урина с течни реактиви,
билирубин, седимент

Кожни и венерически болести

12 месеца

M34

M34.0
M34.1
M34.2

Ревматология

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти

6 месеца
12 месеца в зависимост от състоянието

СУЕ, кръвна картина –
поне осем показателя,
фибриноген, CRP, хи-

Кардиолог,
пулмолог

12 месеца

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

M34.8
M34.9
M35

мично изследване на
урина с течни реактиви,
билирубин, седимент

M35.0 J99.1, Ревматология
M35.0 H19.3,
M35.0 N16.4,
M35.0 G73.7

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти

6 месеца
12 месеца в зависимост от състоянието

СУЕ, кръвна картина – 12 месеца
поне осем показателя,
фибриноген, креатинин,
химично изследване на
урина с течни реактиви,
билирубин, седимент

M35.2

M45

M45.0
M45.1
M45.2
M45.3
M45.4
M45.5
M45.6
M45.7
M45.8
M45.9

Пневмология и 12 месеца
фтизиатрия
или очен лекар,
или нефролог,
или невролог
Кожни и вене- 12 месеца
рически болести, ортопедтравматолог

Ревматология

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти

6 месеца
12 месеца в зависимост от състоянието

1. СУЕ, кръвна картина – 1. 12 месеца
поне осем показателя
2. 24 месеца
2. Рентгенография на
крайници и гръбначни
прешлени

Ортопедия и
12 месеца
травматология
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
6 месеца
12 месеца в зависимост от състоянието

СУЕ, кръвна картина –
поне осем показателя

12 месеца

Рентгенография на
гръбначни прешлени

12 месеца

М47.1

М47.1 G99.2

Ревматология До края на живота
или нервни болести

До 2 пъти

М53

М53.1

Ортопедия и
травматология

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти

6 месеца

M65

M65.9

Ортопедия и
травматология

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти

6 месеца

M80

M80.0
M80.1
M80.2
M80.3
M80.4
M80.5
M80.8
M80.9

Ендокриноло- До края на живота
гия и болести
на обмяната
или ревматология

Остеодензитометрия До 2 пъти
– един път на две години

6 месеца

Калций, фосфати,
12 месеца
алкална фосфатаза (АФ)

M86

M86.4
M86.6

Ортопедия и
травматология

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти

6 месеца

Рентгенография на
крайници или
гръбначни прешлени,
кръвна картина – поне
осем показателя, СУЕ

12 месеца

M87

M87.0

Ортопедия и
травматология

До края на живота Общ клиничен статус До 2 пъти
или до провеждане

6 месеца

Рентгенография на
крайници или

12 месеца

Акушерство и 12 месеца
гинекология и
ортопедия и
травматология
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

на оперативно лечение

гръбначни прешлени

M88

M88.0
M88.8
M88.9

Ортопедия и
травматология

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти

6 месеца

Рентгенография на
крайници или
гръбначни прешлени,
кръвна картина – поне
осем показателя, СУЕ

12 месеца

М93

М93.2
М93.9

Ортопедия и
травматология

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти.

6 месеца

Рентгенография на
крайници или
гръбначни прешлени,
кръвна картина – поне
осем показателя, СУЕ

12 месеца

M96

M96.1

Ортопедия и
травматология

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти.

6 месеца

Рентгенография на
гръбначни прешлени

12 месеца

N01
N03

N01.0
N01.1
N01.2
N01.3
N01.4
N01.5
N01.6
N01.7

Нефрология

До края на живота

Общ клиничен статус До 4 пъти
с насоченост за
търсене на отоци, хипертония, хематурия,
измерване на диуреза; ехография на
органите на отделителната система – 12

3 месеца

Химично изследване на 4 месеца
урина с течни реактиви, 12 месеца
кръвна картина – поне
осем показателя, креатинин
Микроалбуми- нурия

Очни болести
(очни дъна)

12 месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.362/454
Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

N01.8
N01.9
N03.0
N03.1
N03.2
N03.3
N03.4
N03.5
N03.6
N03.7
N03.8
N03.9

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

месеца

N04

N04.0
N04.1
N04.2
N04.3
N04.4
N04.5
N04.6
N04.7
N04.8
N04.9

Нефрология

До края на живота

Общ клиничен статус До 4 пъти
с насоченост за
търсене на отоци, хипертония, хематурия,
измерване на диуреза; ехография на
органите на отделителната система – 12
месеца

3 месеца

1. Химично изследване 1. 4 месеца
на урина с течни
2. 12 месеца
реактиви, кръвна картина – поне осем показателя, креатинин
2. Микроалбуминурия

N11

N11.0

Нефрология

До края на живота

Общ клиничен статус До 2 пъти.

6 месеца

Креатинин

6 месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.363/454
Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

N11.1
N11.8
N11.9

N18

N18.0
N18.8
N18.9

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

с насоченост към
болки в лумбалната
област, фебрилитет,
дизурия, мътна урина; ехография на
органите на отделителната система – 12
месеца
Нефрология

До края
на живота

Общ клиничен статус До 4 пъти
с насоченост към
сърдечно-съдовата
система, АН, телесното тегло; ехография
на органите на отделителната система –
12 месеца

Изследване на урина за
урокултура и антибиограма при нужда, седимент

ХБН І степен – 3 месеца

1. Кръвна картина –
поне осем показателя
2. Химично изследване
на урина с течни
реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)
3. Пикочна киселина
4. Креатинин
5. Калий

ХБН IІ степен – 3 ме- 1. Кръвна картина –
сеца
поне осем показателя
2. Химично изследване
на урина с течни
реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)

1. 6 месеца
2. 6 месеца
3. 12 месеца
4. 6 месеца
5. 6 месеца

1. 3 месеца
2. 3 месеца
3. 3 месеца
4. 3 месеца
5. 3 месеца
6. 3 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

ХБН IІI степен – 3
месеца

3. Урея
4. Калций
5. Креатинин
6. Калий
7. Желязо
8. Фосфати
9. Пикочна киселина

7. 3 месеца
8. 3 месеца
9. 12 месеца

1. Кръвна картина –
поне осем показателя
2. Химично изследване
на урина с течни
реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)
3. Урея
4. Калций
5. Креатинин
6. Калий
7. Желязо
8. Фосфати
9. Пикочна киселина
10. Серологични
изследвания за маркери
на хепатитни вируси В и
С с имунологичен метод

1. 3 месеца
2. 3 месеца
3. 3 месеца
4. 3 месеца
5. 3 месеца
6. 3 месеца
7. 3 месеца
8. 3 месеца
9. 12 месеца
10. До положителен резултат за
срока на
диспансерно
наблюдение, но
еднократно за календарната година
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

N20

N20.0

Урология

До оздравяване

Общ клиничен статус До 2 пъти
с насоченост към
търсене на болкова
симптоматика от
бъбреците и пикочните пътища, дизурия, хематурия,
уроинфекция,
ехография на органите на пикочополовата система

6 месеца

Химично изследване на 12 месеца
урина с течни реактиви
Седимент

N41

N41.1

Урология

До оздравяване

Общ клиничен статус До 2 пъти
с насоченост към
търсене на болкова
симптоматика от
бъбреците и пикочните пътища, дизурия, хематурия,
уроинфекция,
ехография на пикочо-половата система

6 месеца

Кръвна картина –поне 12 месеца
осем показателя СУЕ
Микробиологично
изследване на материал
от гениталната система
и антибиограма

N80

N80.0

Акушерство и

До оздравяване

Общ гинекологичен

6 до 12 месеца в за-

Химично изследване на 6 до 12 месеца в

До 2 пъти
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

O12

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

N80.1
N80.2
N80.3
N80.4
N80.5
N80.6
N80.8
N80.9

гинекология

O12.0
O12.1
O12.2

Акушерство и
гинекология

статус и УЗ

За срока на бременността

Общ гинекологичен
статус и УЗ

До 12 пъти преди
раждането

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
висимост от състоянието

урина с течни реактиви; зависимост от
кръвна картина – поне състоянието
осем показателя
СУЕ

В зависимост от
състоянието

1. Химично изследване
на урина с течни
реактиви; кръвна картина – поне осем показателя; кръвна захар
2. Определяне на
кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus
3. RPR (или Васерман)
4. HbS Ag
5. Албумин в кръвта
6. Натрий и калий –
комплексно
7. Изследване за HIV –
1/2 антитела (при съгла-

1. 4-кратно
2. Еднократно
3. Еднократно
4. Еднократно
5. 3-кратно
6. Еднократно
7. Еднократно

Ендокринология и болести
на обмяната
Очни болести
(очни дъна)

Еднократно
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
сие)

O13

О13

Акушерство и
гинекология

За срока на бременността

Общ гинекологичен
статус и УЗ

До 12 пъти преди
раждането

В зависимост от
състоянието

1. Химично изследване
на урина с течни
реактиви; кръвна картина – поне осем показателя; кръвна захар
2. Определяне на
кръвни групи от системата АВ0 и Rh(D) антиген от системата Rhesus

1. 4-кратно
2. Еднократно
3. Еднократно
4. Еднократно
5. Еднократно
6. 3-кратно
7. 3-кратно
8. Еднократно
9. Еднократно
10. Еднократно

3. RPR (или Васерман)
11. Еднократно
4. HbS Ag
12. Еднократно
5. Натрий и калий –
комплексно
6. ASAT, ALAT
7. Албумин
8. Креатинин
9. Общ холестерол
10. HDL-холестерол
11. Триглицериди
12. Изследване за HIV –
1/2 антитела (при съгла-

Очни болести
(очни дъна)
Кардиология

Еднократно
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
сие)

O14
O21

O14.0
O14.1
O14.9
О21.2
О21.9

Акушерство и
гинекология
Акушерство и
гинекология

За срока на бременността
За срока на бременността

Общ гинекологичен
статус и УЗ

До 12 пъти преди
раждането

В зависимост от
състоянието

1. Химично изследване
на урина с течни
реактиви; кръвна картина – поне осем показателя; кръвна захар
2. Определяне на
кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus
3. RPR (или Васерман)
4. HbS Ag
5. Натрий и калий –
комплексно
6. ASAT, ALAT
7. Албумин
8. Протромбиново време
9. Креатинин
10. Урея
11. Общ холестерол
12. HDL-холестерол
13. Триглицериди

1. 4-кратно
2. Еднократно
3. Еднократно
4. Еднократно
5. Еднократно
6. 3-кратно
7. 3-кратно
8. 3-кратно
9. Еднократно
10. Еднократно
11. Еднократно
12. Еднократно
13. Еднократно
14. Еднократно

Кардиология
Нефрология
Очни болести
(очни дъна)

2-кратно
2-кратно
Еднократно
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
14. Изследване за HIV –
1/2 антитела (при съгласие)

Общ гинекологичен
статус и УЗ

До 12 пъти преди
раждането

В зависимост от
състоянието

1. Химично изследване
на урина с течни
реактиви;
кръвна картина – поне
осем показателя;
кръвна захар
2. Определяне на
кръвни групи от системата АВ0 и Rh(D) антиген от системата Rhesus
3. RPR (или Васерман)
4. HbS Ag
5. Общ белтък
6. Желязо и ЖСК
7. Натрий и калий –
комплексно
8. АЛАТ, АСАТ
9. Урея
10. Креатинин
11. Изследване за HIV –
1/2 антитела (при съгла-

1. 4-кратно
2. Еднократно
3. Еднократно
4. Еднократно
5. 3-кратно
6. Двукратно
7. Еднократно
8. 2-кратно
9. 2-кратно
10. 2-кратно
11. Еднократно

Нервни болести
Очни болести
(очни дъна)

Еднократно
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
сие)

О23

O23.0
O23.1
O23.2
O23.3
O23.4
O23.5
O23.9

Акушерство и
гинекология

За срока на бременността

Общ гинекологичен
статус и УЗ

До 12 пъти преди
раждането

В зависимост от
състоянието

1. Химично изследване
на урина с течни
реактиви;
кръвна картина – поне
осем показателя;
кръвна захар

1. 4-кратно
2. Еднократно
3. Еднократно
4. Еднократно
5. 2-кратно
6. Еднократно
7. Еднократно
8. Еднократно

2. Определяне на
9. 2-кратно
кръвни групи от систе- 10. Еднократно
мата АВ0 и Rh(D) анти- 11. Еднократно
ген от системата Rhesus
3. RPR (или Васерман)
4. HbS Ag
5. Креатинин
6. Диференциално броене на левкоцити
7. Урея
8. Албумин
9. Урокултура и антибиограма
10. Натрий и калий –

Нефрология

2-кратно
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стр.371/454
Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
комплексно
11. Изследване за HIV1/2 антитела (при съгласие)

O24

O24.0
O24.1
O24.2
O24.3
O24.4
O24.9

Акушерство и
гинекология

За срока на бременността

Общ гинекологичен
статус

До 12 пъти преди
раждането

В зависимост от
състоянието

1. Химично изследване
на урина с течни
реактиви;
кръвна картина – поне
осем показателя
2. Кръвно-захарен профил
3. Гликиран хемоглобин
4. Определяне на
кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus
5. RPR (или Васерман)
6. HbS Ag
7. Диференциално броене на левкоцити
8. Урокултура и антибиограма
9. Изследване за HIV –
1/2 антитела (при съгла-

1. 4-кратно
2. 3-кратно
3. Еднократно
4. Еднократно
5. Еднократно
6. Еднократно
7. 2-кратно
8. Еднократно
9. Еднократно

Ендокринология и болести
на обмяната
Очни болести

Еднократно
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стр.372/454
Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението
сие)

О44

О44.0 О44.1

Акушерство и
гинекология

За срока на бременността

Общ гинекологичен
статус и УЗ

До 12 пъти преди
раждането

В зависимост от
състоянието

1. Химично изследване
на урина с течни
реактиви;
кръвна картина – поне
осем показателя;
кръвна захар
2. Определяне на
кръвни групи от системата АВ0 и Rh(D) антиген от системата Rhesus
3. RPR (или Васерман)
4. HbS Ag
5. Сер. Желязо
6. ЖСК
7. Изследване за HIV –
1/2 антитела (при съгласие)

1. 4-кратно
2. Еднократно
3. Еднократно
4. Еднократно
5. 2-кратно
6. 2-кратно
7. Еднократно

О98

O98.0
O98.1
O98.2
O98.3
O98.4

Акушерство и
гинекология

За срока на бременността

Общ гинекологичен
статус и УЗ

До 12 пъти преди
раждането

В зависимост от
състоянието

1. Химично изследване
на урина с течни
реактиви;
кръвна картина – поне
осем показателя;

1. 4-кратно
2. Еднократно
3. Еднократно
4. Еднократно
5. Еднократно

Кожни и венерически болести или
гастроентеролог или

Двукратно

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.373/454
Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

O98.5
O98.6
O98.8
O98.9

Q07

Q07.0

кръвна захар
6. Еднократно
2. Определяне на
кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus
3. RPR (или Васерман)
4. Серологично или
микробиологично, или
паразитологично
изследване в зависимост от инфекциозното
заболяване/паразитоза
5. Серологично
изследване на HBsAg на
хепатитен В вирус
6. Изследване за HIV –
1/2 антитела (при съгласие)
Нервни болести До края на живота

Общ клиничен с
До 2 пъти
неврологичен статус;
ЕМГ при влошаване в
неврологичния статус

6 месеца

МРТ (ЯМР) на главен
или гръбначен мозък

12 месеца при
влошаване на
неврологичния
статус

инфекционист,
или друг специалист
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стр.374/454
Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Честота на медиМедицински дейцинските дейности по
Обща продължиности в колона 5
Диспансеризидиспансерно наблютелност на наблюза периода на
ращ лекар
дение, осъществявадението
наблюдение/за
ни от диспансеризикалендарна годиращия лекар
на

Препоръчителен
Препоръчителен
Препоръчителен пепериод на мепериод на
риод на медицинсдикоКонсултативни консултативните
ките дейности по кодиагностичните
Медико-диагностични
дейности по
дейности в
лона 5 в рамките на
дейности в
дейности
медицински рамките на общаобщата продължирамките на общаспециалности
та продължителност на наблюдета продължителност на наблюнието
телност на наблюдението
дението

T90
Т91

Т90.5
Т91.3

Нервни болести 1 година

Неврологичен статус, До 2 пъти
ЕЕГ – 12 месеца

6 месеца

T95

T95.0
T95.1
T95.2
T95.3
T95.4
T95.8
T95.9

Хирургия

Общ клиничен статус До 2 пъти

6 месеца

1 година

КАТ

Еднократно

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.375/454
Приложение № 14 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически заболявания

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

1

2

А50

А50.0
А50.1

Медицински дейности
Обща пропо диспансерно наблюДиспансеризидължителност на дение, осъществявани
ращ лекар
наблюдението от диспансеризиращия
лекар

3

4

Кожни и венери- До 7-годишна
чески болести
възраст

5
Клиничен преглед

Препоръчителен
Честота на медипериод на медицинските дейности в цинските дейности
колона 5 за периода
по колона 5 в
на наблюдение/за рамките на общата
календарна година продължителност
на наблюдението
6
До 4 пъти, но не помалко от веднъж

7
3 месеца

А50.2
А50.3
А50.4
А51

А51.0
А51.1

4 месеца
До 18 годиш- на
възраст
Кожни и венери- 1 година
чески болести

3 месеца
Клиничен преглед

5 години

8
Специфични
тестове за
диагностика на
сифилис – TPHA,
VDRL, ELISA test

9
6 месеца

12 месеца

До 2 пъти, но не помалко от веднъж

6 месеца

1. Ултрамикроско- 1. 12 месеца
пия
2. 6 месеца
2. Специфични
тестове – TPHA,
VDRL, ELISA test

До 4 пъти през
първата и втората година, но не по-малко
от веднъж. След втората година до
веднъж годишно

I година – 3 месеца,
II година – 4 месеца,
III година – 6 месеца,
след IV година – 12
месеца

Ликвор; специдо ІІІ година – 2,
фични тестове – след ІІІ година –
TPHA, VDRL, ELISA 1 път годишно
test

А51.2
А51.3
А51.4
А51.5
А51.9

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението
10

11

Педиатър, нервни 6 месеца
болести, очни болести
Нервни болести,
очни болести

12 месеца

Нервни болести,
очни болести

6 месеца

Невролог

До III година – 6
месеца.
След III година –
12 месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.376/454
Приложение № 14 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически заболявания

Рубрика
по
МКБ 10

А52

Код по
МКБ 10

А52.0 І98.0,
А52.0 І79.0,
А52.0 І39.1,
А52.0 І79.1,
А52.0 І68.1,

Медицински дейности
Обща пропо диспансерно наблюДиспансеризидължителност на дение, осъществявани
ращ лекар
наблюдението от диспансеризиращия
лекар

Кожни и венери- 5 години
чески болести

Клиничен преглед

Препоръчителен
Честота на медипериод на медицинските дейности в цинските дейности
колона 5 за периода
по колона 5 в
на наблюдение/за рамките на общата
календарна година продължителност
на наблюдението
До 2 пъти, но не помалко от веднъж

6 месеца

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението

Специфични
тестове за
диагностика на
сифилис – TPHA,
VDRL, ELISA test

6 месеца

Кардиохирург
или кардиолог с
ЕКГ

Еднократно за
сърдечна форма

А52.1 М14.6,
А52.1 Н94.0,
А52.1 G05.0,
А52.1 G01,
А52.1 Н48.0,
А52.1 G63.0,
А52.1 Н48.1,
А52.1 G22

Специфични
тестове за
диагностика на
сифилис – TPHA,
VDRL, ELISA test:
ликвор

6 месеца

Невролог

6 месеца

А52.2

Специфични
тестове за

6 месеца

Невролог

6 месеца

А52.0 І39.8,
А52.0 І41.0,
А52.0 І32.0,
А52.0 І39.3

А52.3

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.377/454
Приложение № 14 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически заболявания

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Медицински дейности
Обща пропо диспансерно наблюДиспансеризидължителност на дение, осъществявани
ращ лекар
наблюдението от диспансеризиращия
лекар

Препоръчителен
Честота на медипериод на медицинските дейности в цинските дейности
колона 5 за периода
по колона 5 в
на наблюдение/за рамките на общата
календарна година продължителност
на наблюдението

А52.7 N08.8,
А52.7 M73.3,
А52.7 H32.0,
А52.7 H19.0,
А52.7 N74.2,
А52.7 L99.8,
А52.7 H58.8,
А52.7 K67.2,
А52.7 М90.2,
А52.7 K77.0,

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението

диагностика на
сифилис – TPHA,
VDRL, ELISA test

По профила на
заболяването

12 месеца

Невролог,
офталмолог

12 месеца

Ендокринология
и болести на
обмяната или
детска ендокринология, УНГ

6 месеца

А52.7 J99.8,
А52.7 М63.0,
А52.7 М68.0
А52.8
А52.9
L10

L10.0
L10.1
L10.2
L10.3
L10.4

Кожни и венери- През целия печески болести
риод на
активност на заболяването

Клиничен преглед

До 4 пъти, но не помалко от веднъж

3 месеца

ПКК, кръвна
6 месеца
захар, антипемфигусни антитела
DIF, IIF

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.378/454
Приложение № 14 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически заболявания

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Медицински дейности
Обща пропо диспансерно наблюДиспансеризидължителност на дение, осъществявани
ращ лекар
наблюдението от диспансеризиращия
лекар

Препоръчителен
Честота на медипериод на медицинските дейности в цинските дейности
колона 5 за периода
по колона 5 в
на наблюдение/за рамките на общата
календарна година продължителност
на наблюдението

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението

L12

L12.2

Кожни и венери- През целия печески болести
риод на
активност на заболяването

Клиничен преглед

До 2 пъти, но не помалко от веднъж

6 месеца

ПКК, кръвна захар, метхемоглобин, DIF

6 месеца

Гастроентерология

6 месеца

L13

L13.0

Кожни и венери- През целия печески болести
риод на
активност на заболяването

Клиничен преглед

До 2 пъти, но не помалко от веднъж

6 месеца

ПКК, кръвна захар, метхемоглобин, DIF

6 месеца

Гастроентерология

6 месеца

L40

L40.0

Кожни и венери- През целия печески болести
риод на
активност на заболяването

Клиничен преглед

До 4 пъти, но не помалко от веднъж

3 месеца

Липиден профил, 6 месеца
СУЕ, чернодробни
проби, CRP

Ревматология

6 месеца

Липиден профил, 6 месеца
СУЕ, чернодробни
проби – АСАТ,
АЛАТ;
CRP, ПКК, кръвна
захар

Педиатър

6 месеца

L40.1
L40.2

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.379/454
Приложение № 14 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически заболявания

Рубрика
по
МКБ 10

L51

Код по
МКБ 10

Медицински дейности
Обща пропо диспансерно наблюДиспансеризидължителност на дение, осъществявани
ращ лекар
наблюдението от диспансеризиращия
лекар

Препоръчителен
Честота на медипериод на медицинските дейности в цинските дейности
колона 5 за периода
по колона 5 в
на наблюдение/за рамките на общата
календарна година продължителност
на наблюдението

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението

L40.3

Липиден профил, 6 месеца
СУЕ, чернодробни
проби – АСАТ,
АЛАТ;
CRP, ПКК, кръвна
захар, микробиологично
изследване на
пустула

L40.4

Липиден профил, 6 месеца
СУЕ, чернодробни
проби, CRP, ПКК,
кръвна захар,
микробиологично
изследване на
гърлен секрет

L40.5 М07.0,
L40.5 М07.1,
L40.5 М07.2,
L40.5 М07.3,
L40.5 М09.0

ПКК, СУЕ, CRP,
графия на стави;
ревматоиден
фактор

12 месеца

ПКК, СУЕ, CRP,

6 месеца

L51.0

Кожни и венери- През целия пе-

Клиничен преглед

До 2 пъти, но не по-

6 месеца

Ревматология

6 месеца
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Приложение № 14 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически заболявания

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

L51.1
L51.2

Медицински дейности
Обща пропо диспансерно наблюДиспансеризидължителност на дение, осъществявани
ращ лекар
наблюдението от диспансеризиращия
лекар

чески болести

риод на
активност на заболяването

Препоръчителен
Честота на медипериод на медицинските дейности в цинските дейности
колона 5 за периода
по колона 5 в
на наблюдение/за рамките на общата
календарна година продължителност
на наблюдението
малко от веднъж

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението

IgM, IgG
Електролити, общ 12 месеца
белтък, ПКК, СУЕ,
CRP, урея, креатинин, микробиологични изследвания – посявка на
кожа

Педиатър

12 месеца

Педиатър

6 месеца

Ревматология

6 месеца

L52

L52

Кожни и венери- През целия печески болести
риод на
активност на заболяването

Клиничен преглед

До 2 пъти, но не помалко от веднъж

6 месеца

ПКК, СУЕ, CRP,
рентген на бял
дроб

6 месеца

L93

L93.0

Кожни и венери- През целия печески болести
риод на
активност на заболяването

Клиничен преглед

До 4 пъти, но не помалко от веднъж

3 месеца

ANA – профил,
ПКК

6 месеца

Кожни и венери- През целия печески болести
риод на
активност на заболяването

Преглед и оценка на
клиничния статус

До 2 пъти годишно

6 месеца

L93.1
L93.2
Q81

Q81.0
Q81.1
Q81.2
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Приложение № 15 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години с кожно-венерически
заболявания

Рубрика
Диспансеризиращ
по
Код по МКБ 10
лекар
МКБ 10

1

2

Обща продължителност на наблюдението

Медицински дейности по
диспансерно
наблюдение, осъществявани от
диспансеризиращия лекар

4

5

3

Честота на медицинските дейности
в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна
година

Препоръчителен
период на медицинските дейности по колона
5 в рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Медикодиагностични дейности

6

7

8

Препоръчителен
период на медикоКонсултативни
диагностичните
дейности по
дейности в
медицински
рамките на
специалности
общата продължителност на
наблюдението
9

10

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението
11

A46

А46

Кожни и венерически болести

10 години от
Преглед и оценка на До 4 пъти, но не по- 3 месеца
диагностициране на клиничния статус
малко от веднъж
заболяването

1. ПКК, дифе1. 6 месеца
ренциално броене,
CRP, СУЕ, микологично
изследване
2. Микробиологично
изследване
2. 12 месеца

Съдова хирургия 12 месеца
и доплерова сонография

A50

А50.6
А50.7
А50.9

Кожни и венерически болести

До края на живота

Преглед и оценка на До 4 пъти, но не по- 3 месеца
клиничния статус:
малко от веднъж
регистриране на
кожни, костни,
кардиологични и
неврологични аномалии

Специфични тестове
за сифилис – TPHA,
VDRL, ELISA test

6 месеца

Нервни болести, 12 месеца
очни болести

A51

А51.0
А51.1
А51.2

Кожни и венерически болести

1 година

Преглед и оценка на До 2 пъти, но не по- 6 месеца
клиничния статус
малко от веднъж

1. Ултрамикроскопия
2. Специфични тестове – TPHA, VDRL,
ELISA test

1. 12 месеца
2. 6 месеца
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Приложение № 15 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години с кожно-венерически
заболявания

Рубрика
Диспансеризиращ
по
Код по МКБ 10
лекар
МКБ 10

A52

Обща продължителност на наблюдението

Медицински дейности по
диспансерно
наблюдение, осъществявани от
диспансеризиращия лекар

Честота на медицинските дейности
в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна
година

Препоръчителен
период на медицинските дейности по колона
5 в рамките на
общата продължителност на
наблюдението

А51.3
А51.4
А51.5
А51.9

Кожни и венерически болести

5 години

Преглед и оценка на До 4 пъти през
клиничния статус
първата и втората
година, но не помалко от веднъж.
След втората година до веднъж годишно

А52.0 І98.0,
А52.0 І79.0,
А52.0 І39.1,

Кожни и венерически болести

5 години

Преглед и оценка на До 2 пъти, но не по- 6 месеца
клиничния статус
малко от веднъж

А52.0 І79.1,
А52.0 І68.1,
А52.0 І39.8,
А52.0 І41.0,
А52.0 І32.0,
А52.0 І39.3

Медикодиагностични дейности

I година – 3 ме- Ликвор; специфични
сеца
тестове – TPHA, VDRL,
II година – 4 ме- ELISA test
сеца
III година – 6 месеца
След IV година –
12 месеца

Препоръчителен
период на медикоКонсултативни
диагностичните
дейности по
дейности в
медицински
рамките на
специалности
общата продължителност на
наблюдението

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

До III година – 6
месеца.
След III година –
12 месеца

До III година – 6
месеца.
След III година –
12 месеца

Специфични тестове 6 месеца
за диагностика на сифилис – TPHA, VDRL,
ELISA test

Невролог

Кардиохирургия Еднократно за
или кардиолог с сърдечна форма
ЕКГ
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Приложение № 15 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години с кожно-венерически
заболявания

Рубрика
Диспансеризиращ
по
Код по МКБ 10
лекар
МКБ 10

А52.1 М14.6,
А52.1 Н94.0,
А52.1 G05.0,
А52.1 G01,
А52.1 Н48.0,
А52.1 G63.0,
А52.1 Н48.1,
А52.1 G22

Обща продължителност на наблюдението

Медицински дейности по
диспансерно
наблюдение, осъществявани от
диспансеризиращия лекар

Честота на медицинските дейности
в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна
година

Препоръчителен
период на медицинските дейности по колона
5 в рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Медикодиагностични дейности

Препоръчителен
период на медикоКонсултативни
диагностичните
дейности по
дейности в
медицински
рамките на
специалности
общата продължителност на
наблюдението

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Невролог

6 месеца

По профила на
заболяването

12 месеца

А52.2
А52.3
А52.7 N08.8,
А52.7 M73.3,
А52.7 H32.0,
А52.7 H19.0,
А52.7 N74.2,
А52.7 L99.8,
А52.7 H58.8,
А52.7 K67.2,
А52.7 М90.2,
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стр.384/454
Приложение № 15 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години с кожно-венерически
заболявания

Рубрика
Диспансеризиращ
по
Код по МКБ 10
лекар
МКБ 10

Обща продължителност на наблюдението

Медицински дейности по
диспансерно
наблюдение, осъществявани от
диспансеризиращия лекар

Честота на медицинските дейности
в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна
година

Препоръчителен
период на медицинските дейности по колона
5 в рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Медикодиагностични дейности

Препоръчителен
период на медикоКонсултативни
диагностичните
дейности по
дейности в
медицински
рамките на
специалности
общата продължителност на
наблюдението

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

А52.7 K77.0,
А52.7 J99.8,
А52.7 М63.0,
А52.7 М68.0
А52.8
А52.9
A53

А53.0
А53.9

Кожни и венерически болести

5 години

Преглед и оценка на До 2 пъти, но не по- 6 месеца
клиничния статус
малко от веднъж

A63

A63.0

Кожни и венерически болести

1 година

Преглед и оценка на До 3 пъти, но не по- 4 месеца
клиничния статус
малко от веднъж

A63.8

Кожни и венерически болести

1 година

Преглед и оценка на До 2 пъти, но не по- 6 месеца
клиничния статус
малко от веднъж

Специфични тестове 6 месеца
за диагностика на сифилис – TPHA, VDRL,
ELISA test

Специфични тестове 6 месеца
за диагностика на сифилис – TPHA, VDRL,
ELISA test; гонорея,
негонококови уретрити, хламидии, HIV – по
преценка

Невролог,
офталмолог

12 месеца

Невролог,
офталмолог

12 месеца

АГ

4 месеца
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стр.385/454
Приложение № 15 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години с кожно-венерически
заболявания

Рубрика
Диспансеризиращ
по
Код по МКБ 10
лекар
МКБ 10

L10

L12

L13

Обща продължителност на наблюдението

Медицински дейности по
диспансерно
наблюдение, осъществявани от
диспансеризиращия лекар

Честота на медицинските дейности
в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна
година

Препоръчителен
период на медицинските дейности по колона
5 в рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Медикодиагностични дейности

Препоръчителен
период на медикоКонсултативни
диагностичните
дейности по
дейности в
медицински
рамките на
специалности
общата продължителност на
наблюдението

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

L10.0
L10.1
L10.2

Кожни и венерически болести

През целия период
на активност на заболяването

Преглед и оценка на До 4 пъти, но не по- 3 месеца
клиничния статус
малко от веднъж

ПКК, кр. захар, анти- 6 месеца
пемфигусни антитела
– DIF и IIF

Ендокринология 12 месеца
и болести на
обмяната

L10.4
L10.5
L10.8
L10.9

Кожни и венерически болести

През целия период
на активност на заболяването

Преглед и оценка на До 4 пъти, но не по- 3 месеца
клиничния статус
малко от веднъж

ПКК, кр. захар, анти- 6 месеца
пемфигусни антитела
– DIF и IIF

Ендокринология 12 месеца
и болести на
обмяната

L12.0
L12.1

Кожни и венерически болести

През целия период
на активност на заболяването

Преглед и оценка на До 4 пъти, но не по- 3 месеца
клиничния статус
малко от веднъж

ПКК, кр. захар, анти- 6 месеца
пемфигусни антитела
– DIF и IIF

Ендокринология 12 месеца
и болести на
обмяната

L12.3

ПКК, кр. захар

L12.8
L12.9

ПКК, кр. захар, анти- 6 месеца
пемфигусни антитела
– DIF и IIF

L13.0
L13.8
L13.9

Кожни и венерически болести

През целия период
на активност на заболяването

Преглед и оценка на До 2 пъти, но не по- 6 месеца
клиничния статус
малко от веднъж

ПКК, метхемоглобин

6 месеца

12 месеца

Гастроентероло- 12 месеца
гия
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стр.386/454
Приложение № 15 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години с кожно-венерически
заболявания

Рубрика
Диспансеризиращ
по
Код по МКБ 10
лекар
МКБ 10

Обща продължителност на наблюдението

Медицински дейности по
диспансерно
наблюдение, осъществявани от
диспансеризиращия лекар

Честота на медицинските дейности
в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна
година

Препоръчителен
период на медицинските дейности по колона
5 в рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Медикодиагностични дейности

Препоръчителен
период на медикоКонсултативни
диагностичните
дейности по
дейности в
медицински
рамките на
специалности
общата продължителност на
наблюдението

L20

L20.0
L20.8
L20.9

Кожни и венерически болести

През целия период
на активност на заболяването

Преглед и оценка на До 4 пъти, но не по- 3 месеца
клиничния статус
малко от веднъж

ПКК, СУЕ, дифе6 месеца
ренциално броене,
микробиологично
изследване на кожа –
по преценка

L40

L40.0
L40.1
L40.2
L40.4
L40.5 М09.0

Кожни и венерически болести

През целия период
на активност на заболяването

Преглед и оценка на До 4 пъти, но не по- 3 месеца
клиничния статус
малко от веднъж

Липиден профил, СУЕ, 6 месеца
чернодробни проби –
АСАТ, АЛАТ; CRP – при
необходимост

L51

L40.3

Микробиологично
6 месеца
изследване на пустула

L40.8

Електролити, общ
белтък, албумин

3 месеца

ПКК; СУЕ; CRP; IgM,
IgG

6 месеца

L51.0
L51.1

Кожни и венерически болести

През целия период
на активност на за-

Преглед и оценка на До 2 пъти, но не по- 6 месеца
клиничния статус
малко от веднъж

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Ревматология

6 месеца

Вътрешни болести

6 месеца
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Приложение № 15 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години с кожно-венерически
заболявания

Рубрика
Диспансеризиращ
по
Код по МКБ 10
лекар
МКБ 10

L51.2

L93

L93.0

Обща продължителност на наблюдението

Медицински дейности по
диспансерно
наблюдение, осъществявани от
диспансеризиращия лекар

Честота на медицинските дейности
в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна
година

Препоръчителен
период на медицинските дейности по колона
5 в рамките на
общата продължителност на
наблюдението

боляването

Кожни и венерически болести

L93.1

През целия период
на активност на заболяването

Медикодиагностични дейности

Препоръчителен
период на медикоКонсултативни
диагностичните
дейности по
дейности в
медицински
рамките на
специалности
общата продължителност на
наблюдението

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Електролити; общ
12 месеца
белтък; ПКК; СУЕ;
CRP; урея; креатинин;
микробиологични
изследвания – посявка на кожа
Преглед и оценка на До 4 пъти, но не по- 3 месеца
клиничния статус
малко от веднъж

ANA – профил, ПКК

6 месеца

L93.2
L97

L97

Кожни и венерически болести

През целия период
на активност на заболяването

Преглед и оценка на До 4 пъти, но не по- 3 месеца
клиничния статус
малко от веднъж

Q81

Q81.0
Q81.1
Q81.2

Кожни и венерически болести

През целия период
на активност на заболяването

Преглед и оценка на До 2 пъти годишно
клиничния статус

6 месеца

ПКК, диференциално
броене, СУЕ, кръвна
захар

6 месеца

Вътрешни болести

12 месеца

Ревматология

12 месеца

Вътрешни болести

12 месеца

Съдова хирургия 6 месеца
и доплерова сонография
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Приложение № 16 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с психични заболявания

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

1

2

F20

F20.0
F20.1
F20.6
F20.3
F20.4
F20.8

Препоръчителен пеПрепоръчителен
Препоръчителен
Медицински дейности Честота на медицинс- риод на медицинскипериод на медикопериод на
Обща проКонсултативни
по диспансерно наблю- ките дейности в коло- те дейности по колоМедикодиагностичните
консултативните
Диспансеризиращ дължителност
дейности по
дение, осъществявани
на 5 за периода на
на 5 в рамките на диагностични дейности в рамкидейности в рамкилекар
на наблюдениемедицински
от диспансеризиращия
наблюдение/за каобщата продължидейности
те на общата проте на общата прото
специалности
лекар
лендарна година
телност на наблюдедължителност на
дължителност на
нието
наблюдението
наблюдението
3

Детска психиатрия
или психиатрия

4

5

До навършване
на 18-годишна
възраст

Оценка на случая; съветване; измерване на
артериално кръвно налягане и сърдечна честота
– при всеки преглед; ЕКГ
– на 6 месеца; тегло и
BMI – веднъж на 6 месеца

F20.5

F30

F30.0
F30.1
F30.2
F30.8

Детска психиатрия
или психиатрия

До навършване
на 18-годишна
възраст

6

До 12 пъти, но не помалко от 6 пъти

7

8

9

1 месец
ПКК

12 месеца

ПКК

12 месеца

До 6 пъти годишно, но
2 месеца
не по-малко от 4 пъти

Оценка на случая; съветване; измерване на
артериално кръвно налягане и сърдечна честота До 12 пъти, но не по– при всеки преглед; ЕКГ малко от 6 пъти
– веднъж годишно; тегло
и BMI – веднъж на 6 месеца

1 месец

10

11
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с психични заболявания

Рубрика
по
МКБ 10

F31

F32

F33

Код по
МКБ 10

F31.0
F31.1
F31.2
F31.3
F31.4
F31.5
F31.6
F31.7
F31.8

F32.0
F32.1
F32.2
F32.3
F32.8

F33.0
F33.1
F33.2
F33.3
F33.4
F33.8

Препоръчителен пеПрепоръчителен
Препоръчителен
Медицински дейности Честота на медицинс- риод на медицинскипериод на медикопериод на
Обща проКонсултативни
по диспансерно наблю- ките дейности в коло- те дейности по колоМедикодиагностичните
консултативните
Диспансеризиращ дължителност
дейности по
дение, осъществявани
на 5 за периода на
на 5 в рамките на диагностични дейности в рамкидейности в рамкилекар
на наблюдениемедицински
от диспансеризиращия
наблюдение/за каобщата продължидейности
те на общата проте на общата прото
специалности
лекар
лендарна година
телност на наблюдедължителност на
дължителност на
нието
наблюдението
наблюдението

Детска психиатрия
или психиатрия

До навършване
на 18-годишна
възраст

Оценка на случая; съветване; измерване на
артериално кръвно налягане и сърдечна честота До 12 пъти, но не по– при всеки преглед; ЕКГ малко от 6 пъти
– веднъж годишно; тегло
и BMI – веднъж на 6 месеца

1 месец

ПКК

12 месеца

Детска психиатрия
или психиатрия

Оценка на случая; съветване; измерване на
1 година от на- артериално кръвно налячалато на
гане и сърдечна честота До 12 пъти, но не понастъпването на – при всеки преглед; ЕКГ малко от 6 пъти
ремисия
– веднъж годишно; тегло
и BMI – веднъж на 6 месеца

1 месец

ПКК

12 месеца

Детска психиатрия
или психиатрия

Оценка на случая; съветване; измерване на
артериално кръвно налягане и сърдечна честота До 12 пъти, но не по– при всеки преглед; ЕКГ малко от 6 пъти
– веднъж годишно; тегло
и BMI – веднъж на 6 месеца

1 месец

ПКК

12 месеца

До навършване
на 18-годишна
възраст
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с психични заболявания

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Препоръчителен пеПрепоръчителен
Препоръчителен
Медицински дейности Честота на медицинс- риод на медицинскипериод на медикопериод на
Обща проКонсултативни
по диспансерно наблю- ките дейности в коло- те дейности по колоМедикодиагностичните
консултативните
Диспансеризиращ дължителност
дейности по
дение, осъществявани
на 5 за периода на
на 5 в рамките на диагностични дейности в рамкидейности в рамкилекар
на наблюдениемедицински
от диспансеризиращия
наблюдение/за каобщата продължидейности
те на общата проте на общата прото
специалности
лекар
лендарна година
телност на наблюдедължителност на
дължителност на
нието
наблюдението
наблюдението

F40

F40.0
F40.1
F40.2
F40.8

Детска психиатрия
или психиатрия

Оценка на случая, съ2 години от
ветване, терапевтични
откриване на заинтервенции,
боляването
ЕКГ – веднъж годишно

До 4 пъти, но не помалко от 2 пъти

3 месеца

F42

F42.0
F42.1
F42.2
F42.8

Детска психиатрия
или психиатрия

Оценка на случая, съ5 години от
ветване, терапевтични
откриване на заинтервенции,
боляването
ЕКГ – веднъж годишно

До 12 пъти, но не помалко от 6 пъти

1 месец

F44

F44.0
F44.3
F44.4
F44.5
F44.6
F44.7
F44.8

Детска психиатрия
или психиатрия

Оценка на случая,
3 години от
съветване, терапевтични До 6 пъти, но не пооткриване на заинтервенции, ЕКГ – 12
малко от 4 пъти
боляването
месеца

2 месеца

F48

F48.0
F48.1
F48.8

Детска психиатрия
или психиатрия

3 години от
Оценка на случая, съоткриване на за- ветване, терапевтични
боляването
интервенции

2 месеца

До 4 пъти, но не помалко от 4 пъти

Нервни болести
или детска
неврология –
12 месеца
ЕЕГ веднъж
през 6-месечния период
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с психични заболявания

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Препоръчителен пеПрепоръчителен
Препоръчителен
Медицински дейности Честота на медицинс- риод на медицинскипериод на медикопериод на
Обща проКонсултативни
по диспансерно наблю- ките дейности в коло- те дейности по колоМедикодиагностичните
консултативните
Диспансеризиращ дължителност
дейности по
дение, осъществявани
на 5 за периода на
на 5 в рамките на диагностични дейности в рамкидейности в рамкилекар
на наблюдениемедицински
от диспансеризиращия
наблюдение/за каобщата продължидейности
те на общата проте на общата прото
специалности
лекар
лендарна година
телност на наблюдедължителност на
дължителност на
нието
наблюдението
наблюдението

F84

F84.0
F84.1
Б84.2
Б84.3
Б84.4
Б84.5
Б84.8

Детска психиатрия –
до 14 г.*,
До навършване
детска психиатрия на 18-годишна
или психиатрия – от възраст
14 до 18 г.

Оценка на случая, съветване

F90

F90.0
F90.1
F90.8

До навършване
Детска психиатрия* на 15-годишна
възраст

Оценка на случая, съветване, терапевтични
До 12 пъти, но не поинтервенции, ЕКГ – 6 ме- малко от 6 пъти
сеца

F91

F91.3

3 години от
Оценка на случая, съДетска психиатрия* откриване на за- ветване, терапевтични
боляването
интервенции

До 12 пъти, но не помалко от 6 пъти

1 месец

F93.0

Детска психиатрия*

Оценка на случая, съветване, терапевтични
интервенции

До 12 пъти, но не помалко от 6 пъти

1 месец

F93.1

3 години от
Оценка на случая, съДетска психиатрия* откриване на за- ветване, терапевтични
боляването
интервенции

До 12 пъти, но не помалко от 6 пъти

1 месец

F93.2

Оценка на случая, съветване, терапевтични
интервенции, ЕКГ –
веднъж годишно

До 12 пъти, но не помалко от 6 пъти

1 месец

F93

Детска психиатрия*

До навършване
на 14 г.

До навършване
на 14 г.

До 4 пъти, но не помалко от 2 пъти

3 месеца

1 месец
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с психични заболявания

Рубрика
по
МКБ 10

F94

F98

Код по
МКБ 10

Препоръчителен пеПрепоръчителен
Препоръчителен
Медицински дейности Честота на медицинс- риод на медицинскипериод на медикопериод на
Обща проКонсултативни
по диспансерно наблю- ките дейности в коло- те дейности по колоМедикодиагностичните
консултативните
Диспансеризиращ дължителност
дейности по
дение, осъществявани
на 5 за периода на
на 5 в рамките на диагностични дейности в рамкидейности в рамкилекар
на наблюдениемедицински
от диспансеризиращия
наблюдение/за каобщата продължидейности
те на общата проте на общата прото
специалности
лекар
лендарна година
телност на наблюдедължителност на
дължителност на
нието
наблюдението
наблюдението

F94.1
F94.2

Детска психиатрия –
до 14 г.*,
До навършване
детска психиатрия
на 18 г.
или психиатрия – до
18 г.

F98.4

Детска психиатрия
или психиатрия

Оценка на случая, съветване, терапевтични
интервенции

До 3 пъти, но не помалко от веднъж

Две години от
Оценка на случая; съоткриване на заветване
боляването

До 6 пъти, но не помалко от 4 пъти

4 месеца

2 месеца

Нервни болести
или детска
12 месеца
неврология –
ЕЕГ

*Забележка. При липса на специалист по детска психиатрия по желание на родителите/законните представители на детето диспансерното наблюдение може да се извършва от
лекар – специалист по психиатрия.
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години

Рубрика
по МКБ 10

Код по
МКБ 10

1

2

Препоръчителен пеОбща про- Медицински дейности по Честота на медицинските
риод на медицинскиДиспанседължидиспансерно наблюдедейности в колона 5 за
те дейности по колона
ризиращ ле- телност на
ние, осъществявани от
периода на
5 в рамките на общакар
наблюдение- диспансеризиращия ленаблюдение/за ката продължителност
то
кар
лендарна година
на наблюдението

3

4

5

F20

F20.0
F20.1
F20.5
F20.6
F20.3
F20.4
F20.8

Психиатрия

До края на
живота

F30

F30.0
F30.1

Психиатрия

2 години от
Оценка на случая;
откриване на измерване на артериално
заболяването кръвно налягане и
сърдечна честота – при
всеки преглед; ЕКГ – на 6
месеца; тегло и BMI –
веднъж на 6 месеца

F30.2
F30.8
F30.9

6

Оценка на случая;
До 12 пъти, но не поизмерване на артериално малко от 4 пъти годишно
кръвно налягане и
сърдечна честота – при
всеки преглед;
ЕКГ – на 6 месеца;
тегло и BMI – веднъж на 6
месеца

Оценка на случая, ЕКГ – 6
месеца до

До 12 пъти, но не помалко от 4 пъти годишно

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
период на медикодиагностичните
дейности в
рамките на общата продължителност на наблюдението

8

9

7
1 месец

ПКК

12 месеца

1 месец

ПКК

12 месеца

Препоръчителен
период на
Консултативни
консултативните
дейности по медейности в рамкидицински спете на общата проциалности
дължителност на
наблюдението
10

11
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години

Рубрика
по МКБ 10

F31

Код по
МКБ 10

F31.0
F31.1
F31.2
F31.3
F31.4
F31.5
F31.6
F31.7

Препоръчителен пеОбща про- Медицински дейности по Честота на медицинските
риод на медицинскиДиспанседължидиспансерно наблюдедейности в колона 5 за
те дейности по колона
ризиращ ле- телност на
ние, осъществявани от
периода на
5 в рамките на общакар
наблюдение- диспансеризиращия ленаблюдение/за ката продължителност
то
кар
лендарна година
на наблюдението

Психиатрия

F31.8
F31.9
F32

F32.0
F32.1
F32.2
F32.3
F32.8
F32.9

Психиатрия

5 години

Оценка на случая; артеДо 12 пъти, но не пориално кръвно налягане и малко от 4 пъти годишно
сърдечна честота – при
всеки преглед, тегло и BMI
– веднъж на 6 месеца; ЕКГ
– 6 месеца

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
период на медикодиагностичните
дейности в
рамките на общата продължителност на наблюдението

1 месец

ПКК

12 месеца

5 години от
Оценка на случая; ЕКГ –
откриване на 12 месеца
заболяването

1 месец

ПКК

12 месеца

2 години от
Оценка на случая, ЕКГ – 12 До 12 пъти, но не поначалото на месеца
малко от 4 пъти годишно
заболяването

1 месец

ПКК

12 месеца

Препоръчителен
период на
Консултативни
консултативните
дейности по медейности в рамкидицински спете на общата проциалности
дължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.395/454
Приложение № 17 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години

Рубрика
по МКБ 10

Код по
МКБ 10

Препоръчителен пеОбща про- Медицински дейности по Честота на медицинските
риод на медицинскиДиспанседължидиспансерно наблюдедейности в колона 5 за
те дейности по колона
ризиращ ле- телност на
ние, осъществявани от
периода на
5 в рамките на общакар
наблюдение- диспансеризиращия ленаблюдение/за ката продължителност
то
кар
лендарна година
на наблюдението

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
период на медикодиагностичните
дейности в
рамките на общата продължителност на наблюдението

F33

F33.0
F33.1
F33.2
F33.3
F33.4
F33.8
F33.9

Психиатрия

От втори
Оценка на случая, ЕКГ – 12 До 12 пъти, но не подепресивен месеца
малко от 4 пъти годишно
епизод до 15
години

1 месец

F40

F40.0
F40.1
F40.2
F40.8
F40.9

Психиатрия

2 години от
Оценка на случая, ЕКГ – 12 До 6 пъти, но не по-малко До 2 месеца
откриване на месеца
от 3 пъти годишно
заболяването

ПКК

12 месеца

F41

F41.0
F41.1
F41.2
F41.3
F41.8
F41.9

Психиатрия

2 години от
Оценка на случая, ЕКГ – 12 До 6 пъти, но не по-малко До 2 месеца
откриване на месеца
от 3 пъти годишно
заболяването

ПКК

12 месеца

F42

F42.0
F42.1
F42.2
F42.8
F42.9

Психиатрия

15 години от Оценка на случая, ЕКГ – 12 До 6 пъти, но не по-малко До 2 месеца
откриване на месеца
от 3 пъти годишно
заболяването

ПКК

12 месеца

Препоръчителен
период на
Консултативни
консултативните
дейности по медейности в рамкидицински спете на общата проциалности
дължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.396/454
Приложение № 17 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години

Рубрика
по МКБ 10

Код по
МКБ 10

Препоръчителен пеОбща про- Медицински дейности по Честота на медицинските
риод на медицинскиДиспанседължидиспансерно наблюдедейности в колона 5 за
те дейности по колона
ризиращ ле- телност на
ние, осъществявани от
периода на
5 в рамките на общакар
наблюдение- диспансеризиращия ленаблюдение/за ката продължителност
то
кар
лендарна година
на наблюдението

F44

F44.0
F44.1
F44.2
F44.3
F44.4
F44.5
F44.6
F44.7
F44.8
F44.9

Психиатрия

3 години от
Оценка на случая
откриване на
заболяването

F45

F45.0
F45.1
F45.2
F45.3
F45.4
F45.8
F45.9

Психиатрия

F48

F48.0
F48.1
F48.8
F48.9

Психиатрия

До 6 пъти, но не по-малко До 2 месеца
от 3 пъти годишно

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
период на медикодиагностичните
дейности в
рамките на общата продължителност на наблюдението

ПКК

12 месеца

2 години от
Оценка на случая, ЕКГ – 12 До 6 пъти, но не по-малко 12 месеца
откриване на месеца
от 3 пъти годишно
2 месеца
заболяването

ПКК

12 месеца

2 години от
Оценка на случая, ЕКГ – 12 До 6 пъти, но не по-малко 2 месеца
откриване на месеца
от 3 пъти годишно
12 месеца
заболяването

ПКК

12 месеца

Препоръчителен
период на
Консултативни
консултативните
дейности по медейности в рамкидицински спете на общата проциалности
дължителност на
наблюдението
нервни болести,
ЕЕГ

12 месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.397/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

1
C00

2
С00.0
С00.1
C00.2
С00.3
С00.4
С00.5
С00.6
C00.8
С00.9

C01

С01

C02

С02.0
С02.1
С02.2
С02.3
С02.4
С02.8
С02.9

C03

С03.0
С03.1
С03.9

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

3

4

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението
5

Онкодерматолог
За периода на Преглед и
УНГ
оставащия био- оценка на клиЛъчетерапевт
логичен живот ничния статус
Медицински онколог
Детски онко- хематолог

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

10

11

6

7

8

9

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година – 3 месеца;
II и III година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентгенография на гръден кош (фас)
4. КТ – глава и шия с контраст
5. МРТ
6. РЕТ-СТ

1, 2, 3 – I година – 3
месеца;
ІІ и ІІІ година – 6 месеца;
ІV+ година – 12 месеца;
4 или 5 – 12 месеца;
6 – при необходимост

Невролог
При необходиЛицево-челюстен мост
хирург
Лъчетерапевт
Медицински онколог

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.398/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C04

С04.0
С04.1
С04.8
С04.9

C05

С05.0
С05.1
С05.2
С05.8
С05.9

C06

С06.0
С06.1
С06.2
С06.8
С06.9

C07

С07

C08

С08.0
С08.1
С08.8
С08.9

C09

С09.0
С09.1
С09.8
С09.9

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.399/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C10

С10.0
С10.1
С10.2
С10.3
С10.4
С10.9
С10.8

C11

С11.0
С11.1
С11.2
С11.3
С11.8
С11.9

C12

С12

C13

С13.0
С13.1
С13.2
С13.8
С13.9

C14

С14.0
С14.2
С14.8

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.400/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C15

С15.0
С15.1
С15.2
С15.3
С15.4
С15.5
С15.8
С15.9

Диспансеризиращ лекар

Хирург
Медицински онколог
Детски онкохематолог

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клилогичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година – 3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV + година – 12
месеца

Медико-диагностични
дейности

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентгенография на гръден кош (2 поз.)
4. Туморни маркери
5. Езофагогастроскопия
6. Абдоминална ехография
7. КТ
8. РЕТ-СТ

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението
1, 2, 3, 6 – I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6 месеца;
ІV+ година – 12 месеца;
4 – I година – 3 месеца;
ІІ+ година – 6 месеца;
5 – I година – 6 месеца;
ІІ и ІІІ година – 12
месеца;
7 – 12 месеца;
8 – При необходимост

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Гастроентеролог
При необходиГръден хирург
мост
Диетолог
Медицински онколог

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.401/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C16

С16.0
С16.1
С16.2
С16.3
С16.4
С16.5
С16.6
С16.8
С16.9

C17

С17.0
С17.1
С17.2
С17.3
С17.8
С17.9

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.402/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C18

С18.0
С18.1
С18.2
С18.3
С18.4
С18.5
С18.6
С18.7
С18.8
С18.9

C19

С19

C20

С20

C21

С21.0
С21.1
С21.2
С21.8

C22

С22.0
С22.1
С22.2
С22.3
С22.4
С22.7
С22.9

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Хирург
За периода на Преглед и
Медицински онколог
оставащия био- оценка на клиДетски онко- хематолог логичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година – 3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентгенография на гръден кош (2 поз.)
4. Туморни маркери
5. Колоноентероскопия
6. Абдоминална ехография
7. КТ
8. РЕТ-СТ

1, 2, 3, 6 – I година –
до 3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6 месеца;
ІV+ година – 12 месеца;
4 – I година – 3 месеца;
ІІ+ година – 6 месеца;
5 – I година – 6 месеца;
ІІ и ІІІ година – 12
месеца;
7 – 12 месеца; 8 –
при необходимост

Гастроентеролог
При необходиДиетолог
мост
Медицински онколог

Хирург
За периода на Преглед и
Медицински онколог
оставащия био- оценка на клиДетски онко- хематолог логичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно

I година – 3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентгенография на гръден кош (2 поз.)
4. Туморни маркери
5. Абдоминална ехография
6. КТ

1, 2, 3 – I година – 3
месеца;
ІІ и ІІІ година – 6 месеца;
ІV+ година – 12 месеца;
4 – I година – 3 ме-

Гастроентеролог
При необходиДиетолог
мост
Медицински онколог
VAТS
Ендокринолог

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.403/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C23

С23

C24

С24.0
С24.1
С24.8
С24.9

C25

С25.0
С25.1
С25.2
С25.3
С25.4
С25.7
С25.8
С25.9

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението
след първата година

Медико-диагностични
дейности

7. РЕТ-СТ

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението
сеца;
ІІ+ година – 6 месеца;
5 – I година – 6 месеца;
ІІ+ година – 12 месеца;
6 – 12 месеца;
7 – При необходимост

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.404/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C26

С26.0
С26.1
С26.8
С26.9

C30

С30.0
С30.1

C31

С31.0
С31.1
С31.2
С31.3
С31.8
С31.9

C32

С32.0
С32.1
С32.2
С32.3
С32.8
С32.9

C33

С33

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

УНГБ
За периода на Преглед и
Медицински онколог
оставащия био- оценка на клиЛъчетерапевт
логичен живот ничния статус
Детски онко- хематолог

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година – 3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

1. ПКК;
2. Биохимия;
3. Рентгенография на гръден кош (фас)
4. КТ – глава и шия с контраст
5. МРТ
6. РЕТ-СТ

1, 2, 3 – I година – 3
месеца;
ІІ и ІІІ година – 6 месеца;
ІV+ година – 12 месеца;
4 или 5 – 12 месеца;
6 – при необходимост

Невролог
При необходиЛицево-челюстен мост
хирург
Лъчетерапевт
Медицински онколог

Пулмолог

Съгласно препо-

I година – 3 ме-

1. ПКК

1, 2, 3 – I година – 3

УНГБ

За периода на

Преглед и

При необходи-

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.405/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C34

С34.0
С34.1
С34.2
С34.3
С34.8
С34.9

C37

С37

C38

С38.0
С38.1
С38.2
С38.3
С38.4
С38.8

C39

С39.0
С39.8
С39.9

C40

С40.0
С40.1
С40.2
С40.3
С40.8
С40.9

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Гръден хирург
оставащия био- оценка на клиМедицински онколог
ло- гичен живот ничния статус
Детски онко- хематолог

ръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

сеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

2. Биохимия
3. Рентгенография на гръден кош (2 поз.)
4. КТ – глава, гръден кош и
корем
5. МРТ – гръден кош
6. Бронхоскопия
7. РЕТ-СТ

месеца;
ІІ и ІІІ година – 6 месеца;
ІV+ година – 12 месеца;
6 – I година – 6 месеца;
ІІ+ година – 12 месеца;
4 или 5 – 12 месеца;
7 – При необходимост – І – ІІІ година

Лъчетерапевт
мост
Медицински онколог
Невролог
VAТS
ТАБ

Хирург
Медицински онколог
Детски онкохематолог
Лъчетерапевт

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и

I година – 3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV + година – 12
месеца

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентгенография на гръден кош (2 поз.)
4. КТ – глава и бял дроб
5. МРТ

1, 2, 3 – I година – 3
месеца;
ІІ и ІІІ година – 6 месеца;
ІV+ година – 12 месеца;

Лъчетерапевт
При необходиМедицински онко- мост
лог
Невролог
VAТS

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клило- гичен живот ничния статус

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.406/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C41

С41.0
С41.1
С41.2
С41.3
С41.4
С41.8
С41.9

C43

С43.0
С43.1
С43.2
С43.3
С43.4
С43.5
С43.6
С43.7
С43.8
С43.9

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението
веднъж годишно
след първата година

Онкодерматолог
Хирург
Медицински онколог
Лъчетерапевт
Детски онколог

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клило- гичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти до третата
година и веднъж
годишно след
третата година

I – IІІ година – 3
месеца;
ІV – V година – 6
месеца
VI+ – 12 месеца

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

6. РЕТ-СТ

4 или 5 – 12 месеца;
6 – При необходимост

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентгенография
4. Ехография
5. МРТ
6. КТ
7. РЕТ-СТ

1, 2, 3, 4 – I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6 месеца;
ІV + година – 12 месеца;
5 или 6 – 12 месеца;
7 – При необходимост

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Лъчетерапевт
При необходиМедицински онко- мост
лог
Офталмолог

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.407/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C44

С44.0
С44.1
С44.2
С44.3
С44.4
С44.5
С44.6
С44.7
С44.8
С44.9

C46

C46.0
C46.1
C46.2
C46.3
C46.7
C46.8
C46.9

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението
Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година – 3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.408/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C45

C45.0
C45.1
C45.2
C45.7
C45.9

C48

С48.0
С48.1
С48.2
С48.8

C49

С49.0
С49.1
С49.2
С49.3
С49.4
С49.5
С49.6
С49.8
С49.9

Диспансеризиращ лекар

Хирург
Медицински онколог
Детски онкохематолог

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клило- гичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година – 3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

Медико-диагностични
дейности

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентгенография на гръден кош (2 поз.)
4. КТ – глава и бял дроб
5. МРТ
6. РЕТ-СТ

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението
1, 2, 3 – I година – 3
месеца;
ІІ и ІІІ година – 6 месеца;
ІV+ година – 12 месеца;
4 или 5 – 12 месеца;
6 – При необходимост

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Лъчетерапевт
При необходиМедицински онко- мост
лог
Невролог
VAТS

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.409/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

C50

С50.0
С50.1
С50.2
С50.3
С50.4
С50.5
С50.6
С50.8
С50.9

Хирург
Медицински онколог
Лъчетерапевт

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клилогичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година – 3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца
при пациентки
на поддържаща
хормонална терапия – ІV+ година – 6 месеца

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. Сцинтиграфия кости
5. Ехография корем
6. ТУ маркери
7. КТ
8. РЕТ-СТ

1, 2, 5, 6 – I година –
3 месеца;
II и III година – 6 месеца; 3 – 6 месеца;
4, 7 – 12 месеца;
IV+ година: при
необходимост;
8 – При необходимост

Лъчетерапевт
При необходиМедицински онко- мост
лог
МРТ
Психолог

C51

С51.0
С51.1
С51.2
С51.8
С51.9

Акушер-гинеколог
Медицински онколог
Лъчетерапевт

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клилогичен живот ничния статус

C52

С52

C53

С53.0
С53.1
С53.8
С53.9

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV + година – 12
месеца
при пациентки с
диагноза С54.1
на поддържаща
хормонална те-

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. Ехография на корем
5. ТУ маркери
6. КТ
7. МРТ

1, 2, 4, 5 – I година – Лъчетерапевт
При необходи3 месеца;
Медицински онко- мост
II и III година – 6 ме- лог
сеца;
3, 6 – 12 месеца;
IV+ година:
1 – 6 – 12 месеца;
7 – При необходимост

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.410/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C54

С54.0
С54.1
С54.2
С54.3
С54.8
С54.9

C55

С55

C56

С56

C57

С57.0
С57.1
С57.2
С57.3
С57.4
С57.7
С57.8
С57.9

C58

С58

C60

С60.0
С60.1
С60.2
С60.8
С60.9

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. Ехография на корем
5. ТУ маркери (простата)
6. КТ

1 – 5, 7 – I година – 3
месеца;
II и III година – 6 месеца;
6 – 12 месеца;
IV+ година:

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

рапия – ІV+ година – 6 месеца

Акушер-гинеколог
Медицински онколог
Уролог
Хирург
Лъчетерапевт

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клило- гичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV + година – 12
месеца

При необходимост При необходиМедицински онко- мост
лог
Лъчетерапевт

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.411/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C61

С61

C62

С62.0
С62.1
С62.9

C63

С63.0
С63.1
С63.2
С63.7
С63.8
С63.9

С64

С64

С65

С65

С66

С66

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението
веднъж годишно при пациентки с
след първата го- диагноза от
дина
рубрика С62 –
ІI – V година – 6
месеца
VI+ – 12 месеца

Медицински онколог

Медико-диагностични
дейности

7. МРТ
8. РЕТ-СТ

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението
1 – 7 – 12 месеца;
8 – При необходимост

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.412/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C67

С67.0
С67.1
С67.2
С67.3
С67.4
С67.5
С67.6
С67.7
С67.8
С67.9

C68

С68.0
С68.1
С68.8
С68.9

C69

С69.0
С69.1
С69.2
С69.3
С69.4
С69.5
С69.6
С69.8
С69.9

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Уролог
Хирург
Медицински онколог
Лъчетерапевт
Детски онкохематолог

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клило- гичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. Ехография на корем
5. ТУ маркери (простата)
6. КТ
7. МРТ
8. РЕТ-СТ

1 – 5, 7 – I година – 3 Лъчетерапевт
При необходимесеца;
Медицински онко- мост
II и III година – 6 ме- лог
сеца;
6 – 12 месеца;
IV+ година:
1 – 7 – 12 месеца;
8 – При необходимост

Офталмолог
Медицински онколог
Онкодерматолог

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клило- гичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV + година – 12
месеца

1. ПКК
2. Биохимия
3. КТ
4. РЕТ-СТ

1, 2 – I – III година –
3 месеца;
3 – 12 месеца;
IV+ година:
1 – 3 – 12 месеца;
4 – При необходимост

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.413/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C70

С70.0
С70.1
С70.9

C71

С71.0
С71.1
С71.2
С71.3
С71.4
С71.5
С71.6
С71.7
С71.8
С71.9

C47

C47.0
C47.1
C47.2
C47.3
C47.4
C47.5
C47.6
C47.8
C47.9

Диспансеризиращ лекар

Невролог
Детски невролог
Неврохирург
Лъчетерапевт
Медицински онколог
Детски онкохематолог

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клило- гичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

Медико-диагностични
дейности

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. КТ
5. РЕТ-СТ

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението
1 – 3 – I година – 3
месеца;
II и III година – 6 месеца;
4, 5 – I година– 12
месеца;
4/5 – II и III година –
12 месеца;
IV+ година: 1 – 4 –
12 месеца;
5 – При необходимост

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Невролог
При необходиОтоневролог
мост
Лъчетерапевт
Медицински онколог

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.414/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C72

С72.0
С72.1
С72.2
С72.3
С72.4
С72.5
С72.8
С72.9

C73

С73

C74

С74.0
С74.1
С74.9

C75

С75.0
С75.1
С75.2
С75.3
С75.4
С75.5
С75.8
С75.9

Диспансеризиращ лекар

Хирург
Медицински онколог
Детски онкохематолог
Лъчетерапевт

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клило- гичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

Медико-диагностични
дейности

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. Сцинтиграфия
5. Хормони
6. МРТ
7. КТ

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

1 – 3, 5 – I година –
3 месеца;
II и III година – 6 месеца;
4, 6/7 – 12 месеца;
IV+ година:
1 – 7 – 12 месеца

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Ендокринолог
При необходиЛъчетерапевт
мост
Медицински онколог

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.415/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

C76

С76.0
С76.1
С76.2
С76.3
С76.4
С76.5
С76.7
С76.8

Медицински онколог
Хирург
Лъчетерапевт
Детски онкохематолог

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клило- гичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. КТ
5. РЕТ-СТ

1 – 3 – I година – 3 Лъчетерапевт
При необходимесеца;
Медицински онко- мост
II и III година – 6 ме- лог
сеца;
4, 5 – I година – 12
месеца;
4/5 – II и III година –
12 месеца;
IV+ година:
1 – 4 или 5 – 12 месеца

C77

С77.0
С77.1
С77.2
С77.3
С77.4
С77.5
С77.8
С77.9

Медицински онколог
Детски онкохематолог
Хирург
Лъчетерапевт

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клило- гичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата го-

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. КТ
5. РЕТ-СТ

1 – 3 – I година – 3
месеца;
II и III година – 6 месеца;
4, 5 – I година –
12 месеца;
4/5 – II и III година –
12 месеца;

Лъчетерапевт
При необходиМедицински онко- мост
лог
Пулмолог
Гастроентеролог

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.416/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

C78

С78.0
С78.1
С78.2
С78.3
С78.4
С78.5
С78.6
С78.7
С78.8

Медицински онколог
Детски онкохематолог

C79

С79.0
С79.1
С79.2
С79.3
С79.4
С79.5

Медицински онколог
Детски онкохематолог

С79.6
С79.7
С79.8
C80

С80

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

дина

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клило- гичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

IV+ година: 1 – 4 или
5 – 12 месеца

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. КТ
5. РЕТ-СТ

1 – 3 – I година – 3 Лъчетерапевт
При необходимесеца; II и III годи- Медицински онко- мост
на – 6 месеца;
лог
4, 5 – I година –
12 месеца;
4/5 – II и III година –
12 месеца;
IV+ година: 1 – 4 или
5 – 12 месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.417/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

C81

C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.7
C81.9

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клилогичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

1. ПКК; ДКК
2. Миелограма/
трепанобиопсия
3. Биохимия
4. Мамография
5. КАТ над- и
поддиафрагмална
6. МРТ
7. РЕТ-СТ

I година – 1, 3 – 3
месеца;
2, 5 – 6 месеца; 4, 6,
7 – 12 месеца;
II и III година – 1, 3, 5
– 6 месеца; 2, 4, 6, 7
– 12 месеца;
IV+ година – 1, 3, 4,
5/6 – 12 месеца

C82

C82.0
C82.1
C82.2
C82.7
C82.9

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клилогичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

1. ПКК; ДКК
2. Миелограма/
трепанобиопсия
3. Биохимия
4. В2-микроглобулин
5. ПЕТ скенер
6. КАТ над- и
поддиафрагмална или МРТ
7. Флоуцитометрия на периферна кръв/костен мозък

I година – 1, 3, 4 – 3
месеца;
2, 6 – 6 месеца; 5, 7 –
12 месеца;
II и III година:
1, 3, 4 – 6 месеца;
2, 5, 6, 7 – 12 месеца;
IV+ година:
1, 3, 6 – 12 месеца

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.418/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

C83

C83.0
C83.1
C83.2
C83.3
C83.4
C83.5
C83.6
C83.7
C83.8
C83.9

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клилогичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

1. ПКК; ДКК
2. Миелограма/трепанобиопсия
3. Биохимия
4. Флоуцитометрия на периферна кръв/костен мозък
5. В2-микроглобулин
6. КАТ над- и
поддиафрагмална
7. ПЕТ скенер
8. МРТ

I година – 1, 3, 5 – 3
месеца;
2, 6 – 6 месеца;
4, 7, 8 – 12 месеца;
II и III година:
1, 3, 5, 6 – 6 месеца;
2, 7, 8 – 12 месеца;
IV+ година: 1, 3, 6/8 –
12 месеца

C84

C84.0
C84.1
C84.2
C84.3
C84.4
C84.5

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клилогичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

1. ПКК; ДКК
2. Миелограма/трепанобиопсия
3. Биохимия
4. Флоуцитометрия на периферна кръв/костен мозък
5. В2-микроглобулин
6. КАТ над- и
поддиафрагмална
7. ПЕТ скенер
8. МРТ

I година – 1, 3, 5 – 3
месеца;
2 – 6 месеца;
4, 6/8, 7 – 12 месеца;
II и III година:
1, 3, 5 – 6 месеца;
2, 6/8, 7 – 12 месеца;
IV+ година: 1, 3, 6/8 –
12 месеца

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.419/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C85

C85.0
C85.1
C85.7
C85.9

Диспансеризиращ лекар

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клилогичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

Медико-диагностични
дейности

1. ПКК; ДКК
2. Миелограма/трепанобиопсия
3. Биохимия
4. Флоуцитометрия на периферна кръв/костен мозък
5. В2-микроглобулин
6. КАТ над- и
поддиафрагмална
7. ПЕТ скенер
8. МРТ

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението
I година – 1, 3, 5 – 3
месеца;
2, 6 – 6 месеца;
4, 7, 8 – 12 месеца;
II и III година:
1, 3, 5, 6 – 6 месеца;
2, 7, 8 – 12 месеца;
IV+ година: 1, 3, 6/8 –
12 месеца

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.420/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

C88

C88.0
C88.1
C88.2
C88.3
C88.7
C88.9

Диспансеризиращ лекар

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клило- гичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж
годишно след
първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година –
6 месеца;
ІV+ година –
12 месеца

Медико-диагностични
дейности

1. ПКК; ДКК
2. Миелограма/трепанобиопсия
3. Биохимия
4. В2-микроглобулин
5. КАТ над- и
поддиафрагмална
6. Дензитометрия
7. Рентгенография на
плоски кости
8. МРТ
9.Имуноелектрофореза
количество имуноглобулини;
капа: ламбда
съотношение

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

I година – 1, 3, 4 – 3 Кардиолог
месеца;
Офталмолог
2, 7 – 6 месеца;
5, 6, 8, 9 – 12 месеца;
II и III година:
1, 2, 3, 4, 7 – 6 месеца;
5, 6, 8, 9 – 12 месеца;
IV+ година:
1, 3, 6, 7, 5/8 – 12 месеца

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението
При необходимост

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.421/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

С90

C90.0
C90.1
C90.2

Диспансеризиращ лекар

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клилогичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

Медико-диагностични
дейности

1. ПКК; ДКК
2. Миелограма/трепанобиопсия
3. Биохимия
4. Флоуцитометрия на
перферна кръв/костен мозък
5. КАТ глава и шия с контраст
6. МРТ
7. Рентген на плоски кости
8. Дензитометрия
9. Имуноелектрофореза
количество имуноглобулини;
капа: ламбда съотношение
10. B2 микроглобулин

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

I година – 1, 3 – 3
Кардиолог
месеца;
Офталмолог
2, 7 – 6 месеца;
4, 5, 6, 8, 9 – 12 месеца;
II и III година:
1, 2, 3, 7 – 6 месеца;
4, 5, 6, 8, 9 – 12 месеца;
IV+ година: 1, 3, 5/6 –
12 месеца

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението
При необходимост

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.422/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

С91

C91.0
C91.1
C91.2
C91.3
C91.4
C91.5
C91.7
C91.9

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клило- гичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година –
12 месеца

1. ПКК
2. Миелограма
3. Биохимия;
4. Рентгенография на гръден кош (фас)
5. КАТ над- и
поддиафрагмална
6. МРТ
7. Флоуцитометрия

I година – 1, 3 – 3
месеца;
2 – 6 месеца;
4, 5, 6, 7 – 12 месеца;
II и III година: 1, 2, 3
– 6 месеца;
4, 5, 6, 7 – 12 месеца;
IV+ година: 1, 3, 5/6 –
12 месеца

С92

C92.0
C92.1
C92.2
C92.3
C92.4
C92.5
C92.7
C92.9

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клило- гичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година –
12 месеца

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентгенография на гръден кош (фас)
4. КАТ
5. МРТ

I година –
1, 2, 3 – 3 месеца;
4, 5 – 12 месеца;
II и III година: 1, 2, 3
– 6 месеца;
4, 5 – 12 месеца;
IV+ година:
1, 3, 4/5 – 12 месеца

С93

C93.0
C93.1
C93.2
C93.7
C93.9

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.423/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

С94

C94.0
C94.1
C94.2
C94.3
C94.4
C94.5
C94.7

С95

C95.0
C95.1
C95.2
C95.7
C95.9

С96

C96.0
C96.1
C96.2
C96.3
C96.7
C96.9

Диспансеризиращ лекар

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

За периода на Преглед и
оставащия био- оценка на клилогичен живот ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата година и
веднъж годишно
след първата година

I година –
3 месеца;
ІІ и ІІІ година – 6
месеца;
ІV+ година – 12
месеца

Медико-диагностични
дейности

1. ПКК; ДКК
2. Миелограма/трепанобиопсия
3. Биохимия;
4. Рентгенография на гръден кош (фас)
5. КАТ
6. МРТ
7. В2-микроглобулин

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

I година – 1, 3, 4, 7 – Офталмолог
3 месеца;
2 – 6 месеца;
5, 6 – 12 месеца;
II и III година:
1, 2, 3, 4, 7 – 6 месеца; 5, 6 – 12 месеца;
IV+ година: 1, 3, 5/6 –
12 месеца

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

При необходимост

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.424/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

D00

D00.0
D00.1
D00.2

УНГ
Хирург
Дерматолог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния
статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. Езофагогастроскопия

По преценка

D01

D01.0
D01.1
D01.2
D01.3
D01.4
D01.5
D01.7
D01.9

Хирург

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния
статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
По преценка
2. Биохимия
3. Рентген
4. ФКС
5. Абдоминална ехография

D02

D02.0
D02.1
D02.2
D02.3
D02.4

УНГ
Медицински онколог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. Бронхоскопия

По преценка

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.425/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

D03

D03.0
D03.1
D03.2
D03.3
D03.4
D03.5
D03.6
D03.7
D03.8
D03.9

Дерматолог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. Ехография

По преценка

D04

D04.0
D04.1
D04.2
D04.3
D04.4
D04.5
D04.6
D04.7
D04.8
D04.9

Дерматолог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

ПКК

По преценка

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.426/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

D05

D05.0
D05.1
D05.7
D05.9

Хирург

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Мамография
4. Ехография

По преценка

D06

D06.0
D06.1
D06.7
D06.9

Гинеколог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Цитонамазка
4. Ехография

По преценка

D07

D07.0
D07.1
D07.2
D07.3
D07.4
D07.5
D07.6

Гинеколог
Хирург
Уролог
Дерматолог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Ехография

По преценка

D09

D09.0
D09.1
D09.2
D09.3
D09.7
D09.9

Хирург
Уролог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Ехография

По преценка

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.427/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

D10

D10.0
D10.1
D10.2
D10.3
D10.4
D10.5
D10.6
D10.7
D10.9

Дерматолог
УНГ

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген

По преценка

D11

D11.0
D11.7
D11.9

УНГ

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Ехография

По преценка

D12

D12.0
D12.1
D12.2
D12.3
D12.4
D12.5
D12.6
D12.7
D12.8
D12.9

Хирург

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
По преценка
2. Биохимия
3. Рентген
4. ФКС
5. Абдоминална ехография

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.428/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

D13

D13.0
D13.1
D13.2
D13.3
D13.4
D13.5
D13.6
D13.7
D13.9

Хирург

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. Езофагогастроскопия
5. Ехография

По преценка

D14

D14.0
D14.1
D14.2
D14.3
D14.4

УНГ
Медицински онколог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. Бронхоскопия

По преценка

D15

D15.0
D15.1
D15.2
D15.7
D15.9

Медицински онколог
Хирург

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген

По преценка

D16

D16.0
D16.1
D16.2
D16.3
D16.4

Хирург
УНГ

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген

По преценка

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.429/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

D16.5
D16.6
D16.7
D16.8
D16.9
D17

D17.0
D17.1
D17.2
D17.3
D17.4
D17.5
D17.6
D17.7
D17.9

Хирург
УНГ

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. Ехография

По преценка

D18

D18.0
D18.1

Хирург
УНГ

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия

По преценка

D19

D19.0
D19.1
D19.7
D19.9

Медицински онколог
Хирург

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген

По преценка

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.430/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

D20

D20.0
D20.1

Хирург

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Ехография

По преценка

D21

D21.0
D21.1
D21.2
D21.3
D21.4
D21.5
D21.6
D21.9

Хирург
Медицински онколог
УНГ

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген

По преценка

D22

D22.0
D22.1
D22.2
D22.3
D22.4
D22.5
D22.6
D22.7
D22.9

Хирург
Дерматолог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия

По преценка

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.431/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

D23

D23.0
D23.1
D23.2
D23.3
D23.4
D23.5
D23.6
D23.7
D23.9

Дерматолог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

ПКК

По преценка

D24

D24

Хирург

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Мамография
4. Ехография

По преценка

D25

D25.0
D25.1
D25.2
D25.9

Гинеколог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Ехография

По преценка

D26

D26.0
D26.1
D26.7
D26.9

Гинеколог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Цитонамазка
4. Ехография

По преценка

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.432/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

D27

D27

Гинеколог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Ехография

По преценка

D28

D28.0
D28.1
D28.2
D28.7
D28.9

Гинеколог
Дерматолог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Ехография

По преценка

D29

D29.0
D29.1
D29.2
D29.3
D29.4
D29.7
D29.9

Хирург
Уролог
Дерматолог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Ехография

По преценка

D30

D30.0
D30.1
D30.2
D30.3
D30.4
D30.7
D30.9

Хирург
Уролог

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Ехография
4. Рентген

По преценка

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.433/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

D32

D32.0
D32.1
D32.9

Хирург
Лъчетерапевт

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. КТ

По преценка

D33

D33.0
D33.1
D33.2
D33.3
D33.4
D33.7
D33.9

Лъчетерапевт

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. КТ

По преценка

D34

D34

Хирург

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 4 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Ехография

По преценка

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.434/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

D35

D35.0
D35.1
D35.2
D35.3
D35.4
D35.5
D35.6
D35.7
D35.8
D35.9

Хирургия

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- До 4 месецa
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Ехография

По преценка

D36

D36.0
D36.1
D36.7
D36.9

Хирургия

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- До 4 месецa
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия

По преценка

D37

D37.0
D37.1
D37.2
D37.3
D37.4
D37.5
D37.6
D37.7
D37.9

Хирургия
УНГБ
Кожни и венерически
болести

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- До 4 месецa
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
По преценка
2. Биохимия
3. Рентген
4. Езофагогастроскопия
5. ФКС
6. Абдоминална ехография

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.435/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

D38

D38.0
D38.1
D38.2
D38.3
D38.4
D38.5
D38.6

УНГБ
Медицински онколог
Хирургия

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- До 4 месецa
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Рентген
4. Бронхоскопия
5. Ехография

По преценка

D39

D39.0
D39.1
D39.2
D39.7
D39.9

Акушерство и гинеколо- 1 година след
гия
проведено леКожни и венерически
чение
болести

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- До 4 месецa
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Ехография

По преценка

D40

D40.0
D40.1
D40.7
D40.9

Хирургия
Уролог
Кожни и венерически
болести

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- До 4 месецa
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Ехография

По преценка

D41

D41.0
D41.1
D41.2
D41.3
D41.4
D41.7
D41.9

Хирургия

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- До 4 месецa
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Ехография
4. Рентген

По преценка

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.436/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

D42

D42.0
D42.1
D42.9

D43

D43.0
D43.1
D43.2
D43.3
D43.4
D43.7
D43.9

D44

D44.0
D44.1
D44.2
D44.3
D44.4
D44.5
D44.6
D44.7
D44.8
D44.9

Диспансеризиращ лекар

Лъчетерапевт

Обща продължителност
на наблюдението

1 година след
проведено лечение

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението
Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- До 4 месецa
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

1. ПКК
2. Биохимия
3. КТ

По преценка

1. ПКК
2. Биохимия
3. Ехография

По преценка

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

Хирургия

1 година след
проведено лечение

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- До 4 месецa
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.437/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

D45

D45

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

До края на жи- Преглед и
вота или до
оценка на клитрансформация ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичност, но не
по-малко от 2
пъти през първата и втората година и веднъж
годишно след
втората година.

I и II година – 3
месеца;
ІІІ година – 6 месеца;
ІV+ година – 12
месеца

1. ПКК; ДКК
1, 3 – 6 месеца;
При необходимост
2. Миелограма/трепано2, 4, 5, 6 – 12 месеца в зависимост от
биопсия
състоянието
3. Биохимия
4. Абдоминална ехография
5. МРТ
6.КАТ – над- и подиафрагмална
7. ПЕТ – при необходимост

D46

D46.0
D46.1
D46.2
D46.3
D46.4
D46.7

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

До края на жи- Преглед и
вота или до
оценка на клитрансформация ничния статус

Съгласно препоръчаната периодичностно не помалко от 2 пъти
през първата и
втората година и
веднъж годишно
след втората година

I и II година – 3
месеца;
ІІІ година – 6 месеца;
ІV+ година – 12
месеца

1. ПКК; ДКК
1, 3 – 6 месеца;
2. Миелограма/трепано2, 4, 5 – 12 месеца
биопсия
3. Биохимия
4. МРТ
5. КАТ – над- и подиафрагмална
6. ПЕТ – при необходимост

D47

D47.3

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

До края на живота

Съгласно препо- 6 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

Преглед и
оценка на клиничния статус

ПКК

По преценка

При необходимост
в зависимост от
състоянието

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.438/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

D48

D48.1
D48.2
D48.3
D48.4
D48.5
D48.6
D48.7
D48.9

Медицински онколог
1 година след
Хирургия
проведено леУНГБ
чение
Акушерство и гинекология
Лъчетерапевт
Кожни и венерически
болести

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- До 4 месецa
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК
2. Биохимия
3. Мамография
4. Ехография

По преценка

D55

D55.1
D55.9

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

До края на
живота

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 6 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

ПКК

6 месеца

D56

D56.0
D56.1
D56.2
D56.8
D56.9

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

До края на живота

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 3 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от 2

1. ПКК
2. Феритин, креатинин
(само за пациенти на
Deferasirox), ALАT, ASАT,
GGTР,
билирубин, LDH, кр. глюко-

1, 2 – 3 месеца;
3, 4, 6, 7 – 6 месеца;
5, 6, 8, 10, 11, 12 – 12
месеца;
9 – 24 месеца

Консултативни
дейности по медицински специалности

Кардиолог,
гастроентеролог,
ендо- кринолог,
психолог

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

6 месеца

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.439/454
Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

D57

D57.1

D58

D58.0
D58.1
D58.2
D58.8
D58.9

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

за, алб. в урина
3. Абдоминална ехография
4. HCV, HBsAg, HIV;
5. аудиометрия, зрение
(над 10 г. само за пациенти
на Deferoxamine)
6. Ca, P, PTH, FT4, TSH (над
12 г.)
7. Пубертетно развитие
(над 12 г. до завършване
на пубертета)
9. ЕКГ, ЕхоКГ с ФИ,
9. МРТ на сърце и черен
дроб
10. Гл. толерантен тест (над
10 г.)
11. Костна възраст на китка
(под 12 г.)
12. Дензитометрия (над 12
г.)
Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

До края на живота

Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 6 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж

1. ПКК,
1 – 3 –6 месеца
2. ALАT, ASАT, GGTР, билирубин, LDH,
3. Абдоминална ехография

Кардиолог,
гастроентеролог,
ендо- кринолог,
психолог

6 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

D59

D59.1
D59.9

Диспансеризиращ лекар

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

D59.5

D61

D61.0
D61.9

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

5 години от
Преглед и
диагностицира- оценка на клине
ничния статус
До края на живота или до
трансформация

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

До края на живота

Преглед и
оценка на клиничния статус

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Съгласно препо- До 4 месецa
ръчаната периодичност, но не
по-малко от
веднъж
3 месеца

1. ПКК
1, 2, 3 – 4 месеца
2. ALАT, ASАT, GGTР, билирубин, LDH,
3. Абдоминална ехография

Съгласно препо- 3 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от 2

1. ПКК, ДКК
1 – 3 месеца;
2. Феритин, креатинин,
2, 3 – 6 месеца;
ALАT, ASАT, GGTР, билиру- 4, 5 – 12 месеца
бин, LDH, кр. глюкоза, албумин в урина
3. Абдоминална ехография
4. HCV, HBsAg, HIV
5. ЕКГ, ЕхоКГ с ФИ

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

При необходимост

1. ПКК, ДКК, ретикулоцити 1 – 6 – 3 месеца
2. Серумно желязо, феритин, билирубин, LDH,
хаптоглобин
3. Хемоглобинурия, хемосидеринурия
4. Миелограма
5. Урея, креатинин, APPT,
протромбиново време
6. Абдоминална ехография
Кардиолог

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

D64

D64.0

Диспансеризиращ лекар

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

Обща продължителност
на наблюдението

До края на живота

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението
Преглед и
оценка на клиничния статус

Съгласно препо- 3 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от 2

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

1. ПКК, ДКК, феритин,
1, 2, 3 – 3 месеца;
креатинин
4, 5 – 12 месеца
2. ALАT, ASАT, GGTР, билирубин, LDH, кр. глюкоза,
албумин в урина
3. Абдоминална ехография
4. HCV, HBsAg, HIV
5. ЕКГ, ЕхоКГ с ФИ

Консултативни
дейности по медицински специалности

Кардиолог

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението
12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

D64.4

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Медико-диагностични
дейности

1. ПКК
2. Феритин, креатинин
(само за пациенти на
Deferasirox), ALАT, ASАT,
GGTР, билирубин, LDH, кр.
глюкоза, албумин в урина
3. Абдоминална ехография
4. HCV, HBsAg, HIV
5. Аудиометрия, зрение
(над 10 г. само за пациенти
на Deferoxamine)
6. Ca, P, PTH, FT4, TSH (над
12 г.)
7. Пубертетно развитие
(над 12 г. до завършване
на пубертета)
8. ЕКГ, ЕхоКГ с ФИ
9. МРТ на сърце и черен
дроб
10. Гл. толерантен тест (над
10 г.)
11. Костна възраст на китка
(под 12 г.)
12. Дензитометрия (над 12
г.)

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението
1, 2 – 3 месеца;
3, 4, 6, 7 – 6 месеца;
5, 6, 8, 10, 11, 12 – 12
месеца;
9 – 24 месеца

Консултативни
дейности по медицински специалности

Кардиолог,
гастроентеролог,
ендо- кринолог,
психолог

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението
6 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявания

Рубрика
Код по
по
МКБ 10
МКБ 10

D66

D66

D67

D67

D68

D68.0
D68.1
D68.2

D69

D69.3

Диспансеризиращ лекар

Обща продължителност
на наблюдението

Препоръчителен
Медицински
Честота на мепериод на медидейности по
дицинските дейцинските дейдиспансерно ности в колона 5
ности по колона
наблюдение,
за периода на
5 в рамките на
осъществявани наблюдение/за
общата проот диспансери- календарна годължителност на
зиращия лекар
дина
наблюдението

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

До края на живота

Преглед и
оценка на клиничния статус

Клиничен хематолог
Детски онкохематолог

До възстановя- Преглед и
ване на тромбо- оценка на клицитния брой в ничния статус
продължение на
12 месе- ца при
спряно лечение

Съгласно препоръчаната периодичност за
възрастта, но не
по-малко от 2

До навършване
на 18 години – 3
месеца.
След навършване
на 18 години – 6
месеца

Съгласно препо- 3 месеца
ръчаната периодичност, но не
по-малко от 2

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен период на медикодиагностичните
дейности в рамките
на общата продължителност на
наблюдението

Консултативни
дейности по медицински специалности

Препоръчителен
период на
консултативните
дейности в
рамките на
общата продължителност на
наблюдението

1. ПКК
1– 6 месеца
Ортопед/физиоте- 6 месеца
2. ALAT, ASAT, АРТТ,
2, 3, 4, 5 – 12 месеца рапевт
протромбиново време,
фибриноген
3. Инхибиторни антитела,
HCV, HBsAg, HIV
4. рентген и/или ехография
на таргетни зони
5. КТ/МРТ на таргетни зони

1. ПКК, ДКК
2.ALAT, ASAT, АРТТ,
протромбиново време

1 – 3 месеца
2 – 12 месеца

Забележка. Диспансеризацията/диспансерното наблюдение при лица с онкологични заболявания започва след приключване на активното лечение (системно лекарствано лечение
или лъчелечение, или оперативно лечение) по повод на основната диагноза. При рецидив на основното заболяване и при преминаване на заболяването в по-напреднал стадий
диспансеризацията/диспансерното наблюдение на пациента започва отново от първото мероприятие, предвидено за случаите на първоначална диспансеризация/диспансерно
наблюдение.
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с редки заболявания, извън заболяванията
по приложения № 12 – 18

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

1

2

3

D801

D80.0
D80.1
D80.2
D80.3
D80.4
D80.5
D80.6
D80.7
D80.8
D80.9

D811

D81.0
D81.1
D81.2
D81.3
D81.4
D81.5
D81.6
D81.7
D81.8

Препоръчителен
Честота на медипериод на медицинските дейМедицински дейности по
цинските дейОбща продължиности в колона 5
диспансерно наблюдение, осъности по колона
телност на наблюза периода на
ществявани от диспансеризира5 в рамките на
дението
наблюдение/за
щия лекар
общата прокалендарна годължителност на
дина
наблюдението
4

5

6

7

Клинична имуно- До края на живота 1. Общ клиничен статус
До 2 пъти
логия
2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието

6 месеца

Медикодиагностични
дейности

8

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението
9

Според характера 6 месеца
на заболяването
и потребностите
за оценка на терапевтичния отговор

10

11

По преценка спо- 12 месеца
ред характера на
заболяването и
потребностите за
оценка на терапевтичния отговор
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с редки заболявания, извън заболяванията
по приложения № 12 – 18

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

D821

D82.2
D82.3
D82.4
D82.8
D82.9

D831

D83.0
D83.1
D83.2
D83.8
D83.9

D841

D84.0
D84.1
D84.8
D84.9

E221

E22.1
E22.8

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
Честота на медипериод на медицинските дейМедицински дейности по
цинските дейОбща продължиности в колона 5
диспансерно наблюдение, осъности по колона
телност на наблюза периода на
ществявани от диспансеризира5 в рамките на
дението
наблюдение/за
щия лекар
общата прокалендарна годължителност на
дина
наблюдението

Ендокринология и До края на живота 1. Общ клиничен статус
До 2 пъти
болести на обмя2. Специфични медицински дейната
ности според характера на заболяването и състоянието

6 месеца

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението

Според характера 6 месеца
на заболяването
и потребностите
за оценка на терапевтичния отговор

По преценка според характера на
заболяването и
потребностите за
оценка на терапевтичния отговор

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

стр.446/454
Приложение № 19 към чл. 22, ал. 1

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с редки заболявания, извън заболяванията
по приложения № 12 – 18

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
Честота на медипериод на медицинските дейМедицински дейности по
цинските дейОбща продължиности в колона 5
диспансерно наблюдение, осъности по колона
телност на наблюза периода на
ществявани от диспансеризира5 в рамките на
дението
наблюдение/за
щия лекар
общата прокалендарна годължителност на
дина
наблюдението

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението

Е231

Е23.0

Ендокринология и До края на живота 1. Общ клиничен статус
До 2 пъти
болести на обмя2. Специфични медицински дейната
ности според характера на заболяването и състоянието

6 месеца

Според характера 6 месеца
на заболяването
и потребностите
за оценка на терапевтичния отговор

По преценка според характера на
заболяването и
потребностите за
оценка на терапевтичния отговор

Е741

Е74.0

В зависимост от До края на живота
възрастта и вида
на заболяването
Детска ендокринология и болести
на обмяната
Ендокринология и
болести на обмяната
Нервни болести

6 месеца

Според характера 6 месеца
на заболяването
и потребностите
за оценка на терапевтичния отговор

По преценка според характера на
заболяването и
потребностите за
оценка на терапевтичния отговор

1. Общ клиничен статус
До 2 пъти
2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с редки заболявания, извън заболяванията
по приложения № 12 – 18

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
Честота на медипериод на медицинските дейМедицински дейности по
цинските дейОбща продължиности в колона 5
диспансерно наблюдение, осъности по колона
телност на наблюза периода на
ществявани от диспансеризира5 в рамките на
дението
наблюдение/за
щия лекар
общата прокалендарна годължителност на
дина
наблюдението

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението

Е751

Е75.2

В зависимост от До края на живота
възрастта и вида
на заболяването
Клинична хематология
Нервни болести
Нефрология
Детска ендокринология и болести
на обмяната

1. Общ клиничен статус
До 2 пъти
2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието

6 месеца

Според характера 6 месеца
на заболяването
и потребностите
за оценка на терапевтичния отговор

По преценка според характера на
заболяването и
потребностите за
оценка на терапевтичния отговор

Е761

Е76.1
Е76.2

Детска ендокри- До края на живота
нология и болести
на обмяната
Ендокринология и
болести на обмяната

1. Общ клиничен статус
До 2 пъти
2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието

6 месеца

Според характера 6 месеца
на заболяването
и потребностите
за оценка на терапевтичния отговор

По преценка според характера на
заболяването и
потребностите за
оценка на терапевтичния отговор
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с редки заболявания, извън заболяванията
по приложения № 12 – 18

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
Честота на медипериод на медицинските дейМедицински дейности по
цинските дейОбща продължиности в колона 5
диспансерно наблюдение, осъности по колона
телност на наблюза периода на
ществявани от диспансеризира5 в рамките на
дението
наблюдение/за
щия лекар
общата прокалендарна годължителност на
дина
наблюдението

E842

Е84.0
Е84.1
Е84.8

Педиатрия,
До края на живота
Детска пневмология и фтизиатрия
Детска
гастроентерология
Пневмология и
фтизиатрия
Гастроентерология

E851

Е85.1

Нервни болести

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението

1. Общ клиничен статус
До 4 пъти
2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието

3 месеца

Според характера 6 месеца
на заболяването
и потребностите
за оценка на терапевтичния отговор

По преценка според характера на
заболяването и
потребностите за
оценка на терапевтичния отговор

До края на живота 1. Общ клиничен статус
До 2 пъти
2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието

6 месеца

Според характера 6 месеца
на заболяването
и потребностите
за оценка на терапевтичния отговор

По преценка според характера на
заболяването и
потребностите за
оценка на терапевтичния отговор
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с редки заболявания, извън заболяванията
по приложения № 12 – 18

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

Препоръчителен
Честота на медипериод на медицинските дейМедицински дейности по
цинските дейОбща продължиности в колона 5
диспансерно наблюдение, осъности по колона
телност на наблюза периода на
ществявани от диспансеризира5 в рамките на
дението
наблюдение/за
щия лекар
общата прокалендарна годължителност на
дина
наблюдението

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението

Е891

Е89.3

Ендокринология и До края на живота 1. Общ клиничен статус
До 2 пъти
болести на обмя2. Специфични медицински дейната
ности според характера на заболяването и състоянието

6 месеца

Според характера 6 месеца
на заболяването
и потребностите
за оценка на терапевтичния отговор

Q871

Q87.1

Детска ендокри- До навършване на Преглед и оценка на общ клини- До 2 пъти
нология и болести 18-годишна
чен статус с насоченост към
на обмяната
възраст
оценка на растежа и развитието

6 месеца

Според характера 12 месеца
на заболяването
и потребностите
за оценка на терапевтичния отговор

1

По преценка според характера на
заболяването и
потребностите за
оценка на терапевтичния отговор
По преценка

Забележка. Диспансерното наблюдение на лицата се осъществява от лечебните заведения за болнична помощ при осъществяване на дейности по болнично лечение и/или по
амбулаторно наблюдение/диспансеризация и/или определяне на план за лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени
продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО, включени в пакета здравни дейности, заплащани от бюджета на НЗОК.
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на деца с туберкулоза

Рубрика
по
МКБ 10

Код по
МКБ 10

Диспансеризиращ лекар

1

2

3

А15

А15.0
А15.1
А15.2
А15.3
А15.4
А15.5
А15.6
А15.7
А15.8

А17

А17.1

А18

А18.0
А18.1
А18.2
А18.3
А18.4
А18.5
А18.6
А18.7
А18.8

Детска пневмология и фтизиатрия/ педиатрия,
Пневмология и фтизиатрия

ПрепоръчитеЧестота на мелен период на
Медицински дейдицинските
медицинските
Обща проности по
дейности в кодейности по кодължителност диспансерно наблю- лона 5 за пелона 5 в рамкина наблюде- дение, осъществяриода на
те на общата
нието
вани от диспансери- наблюдение/за
продължизиращия лекар
календарна готелност на
дина
наблюдението
4
2 години

5

6

7

Преглед и оценка на До 4 пъти, но не 3 месеца
общ клиничен статус по-малко от 2

Медико-диагностични
дейности

Препоръчителен
Препоръчителен
период на
период на медикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в рамкидицински сперамките на
те на общата проциалности
общата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението

8
1. ПКК
6 месеца
2. Диференциално броене
3. СУЕ
4. БК до три отрицателни
посявки
5. ФИД
6. Туберкулинов тест на
Манту
7. Рентгенография на бял
дроб (по преценка)

9

10

11

По преценка
12 месеца
консултация с
невролог,
офталмолог, УНГ,
нефролог,
гастроентеролог
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на лица над 18 години с туберкулоза
Препоръчителен пеМедицински дейности
Честота на медириод на медицинспо диспансерно
Обща продължицинските дейности в ките дейности по
Рубрика по Код по Диспансеризинаблюдение, осътелност на наблюдеколона 5 за периода колона 5 в рамките
МКБ 10
МКБ 10
ращ лекар
ществявани от
нието
на наблюдение/за
на общата продиспансеризиращия
календарна година
дължителност на
лекар
наблюдението
1

2

А15

А15.0
А15.1
А15.2
А15.3
А15.4
А15.5
А15.6
А15.7
А15.8

А16

А16.0
А16.1
А16.3
А16.4
А16.5
А16.7
А16.8

А17

А17.1

3

4

5

6

7

Медикодиагностични
дейности

8

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението
9

10

Пневмология и 2 години след профтизиатрия
дължителна фаза на
лечение

Преглед и оценка на
общ клиничен статус

До 2 пъти, но не помалко от веднъж

6 месеца

1. Рьо-гра- фия на 6 месеца
гръден кош – 1
2. Изследвания на
храчка за БК –
при показания

По преценка

Пневмология и 2 години след профтизиатрия/нев дължителна фаза на
рология
лечение

Преглед и оценка на
общ клиничен статус

До 2 пъти, но не помалко от веднъж

6 месеца

КАТ на мозъка/
МРТ – при
необходимост

Консултация с
невролог

12 месеца

11

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на лица над 18 години с туберкулоза
Препоръчителен пеМедицински дейности
Честота на медириод на медицинспо диспансерно
Обща продължицинските дейности в ките дейности по
Рубрика по Код по Диспансеризинаблюдение, осътелност на наблюдеколона 5 за периода колона 5 в рамките
МКБ 10
МКБ 10
ращ лекар
ществявани от
нието
на наблюдение/за
на общата продиспансеризиращия
календарна година
дължителност на
лекар
наблюдението
А18

А18.0

Пневмология и 2 години след профтизиатрия/орт дължителна фаза на
опедия
лечение

А18.1

Пневмология и 2 години след профтизиатрия/уро дължителна фаза на
логия
лечение

А18.2

Пневмология и 1 година след профтизиатрия
дължителна фаза на
лечение

А18.3

Пневмология и 1 година след профтизиатрия/гас дължителна фаза на
троентерология лечение

Преглед и оценка на
общ клиничен статус

До 2 пъти, но не помалко от веднъж

6 месеца

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението

Рьо-графия на
кости/стави
КАТ/МРТ

12 месеца

Консултация с
ортопед

12 месеца

Ехография

4 месеца

Консултация с
уролог

12 месеца

1. Коремна
ехография
2. КАТ

1. 6 месеца

Консултация с
гастроентеролог

12 месеца

2. 12 месеца

А18.4

Пневмология и 1 година след профтизиатрия/дер дължителна фаза на
матология
лечение

Консултация с
дерматолог

12 месеца

А18.5

Пневмология и 2 години след
фтизиатрия/офт приключване проалмология
дължителна фаза на
лечение

Консултация с
офталмолог

12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на лица над 18 години с туберкулоза
Препоръчителен пеМедицински дейности
Честота на медириод на медицинспо диспансерно
Обща продължицинските дейности в ките дейности по
Рубрика по Код по Диспансеризинаблюдение, осътелност на наблюдеколона 5 за периода колона 5 в рамките
МКБ 10
МКБ 10
ращ лекар
ществявани от
нието
на наблюдение/за
на общата продиспансеризиращия
календарна година
дължителност на
лекар
наблюдението

А19

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението

А18.6

Пневмология и 2 години след профтизиатрия/
дължителна фаза на
УНГ болести
лечение

А18.7

Пневмология и 2 години след профтизиатрия
дължителна фаза на
лечение

1. Коремна
ехография
2. КАТ

А18.8

Пневмология и 2 години след профтизиатрия
дължителна фаза на
лечение

По преценка

Консултация със 12 месеца
специалист според локализацията

А19.0
А19.1
А19.2
А19.8
А19.9

Пневмология и 2 години след профтизиатрия
дължителна фаза на
лечение

Рьо-графия на
12 месеца
гръден кош – при
показания

По преценка

Преглед и оценка на
общ клиничен статус

До 2 пъти, но не помалко от веднъж

6 месеца

1. 6 месеца

Консултация с
УНГ специалист

12 месеца

Консултация с
ендокринолог

12 месеца

2. 12 месеца
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Вид и периодичност на дейности по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на лица над 18 години с туберкулоза
Препоръчителен пеМедицински дейности
Честота на медириод на медицинспо диспансерно
Обща продължицинските дейности в ките дейности по
Рубрика по Код по Диспансеризинаблюдение, осътелност на наблюдеколона 5 за периода колона 5 в рамките
МКБ 10
МКБ 10
ращ лекар
ществявани от
нието
на наблюдение/за
на общата продиспансеризиращия
календарна година
дължителност на
лекар
наблюдението
Мултирезистентна
туберкулоза
– DR-TB

А15.1
А15.5
А15.6
А15.7
А15.8
А18.1

Пневмология и 3 години след
фтизиатрия
приключване продължителна фаза на
лечение

Преглед и оценка на
общ клиничен статус

До 2 пъти, но не помалко от веднъж

6 месеца

Медикодиагностични
дейности

Препоръчителен
Препоръчителен
период на мепериод на
дикоКонсултативни консултативните
диагностичните
дейности по медейности в
дейности в
дицински сперамките на
рамките на
циалности
общата прообщата продължителност на
дължителност на
наблюдението
наблюдението

1. Рьо-графия на 6 месеца
гръден кош – 1
2. Изследвания на
храчка за БК –
при показания

Ендокринолог –
при промени в
ТТХ;
уролог (при MDRТВ на пикочополовата с-ма);
дерматолог (при
кожно засягане)

