Приложение № 10
към чл. 1 и чл. 2
КЛИНИЧНА ПЪТЕКА
"НАБЛЮДЕНИЕ ДО 48 ЧАСА В СТАЦИОНАРНИ УСЛОВИЯ СЛЕД ПРОВЕДЕНА
АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва медицинско наблюдение, здравни дейности и услуги в
условията на непрекъснат болничен престой до 48 часа, предоставяни на задължително
здравноосигурени лица за предотвратяване на медицинския риск от усложнения в резултат на
проведена амбулаторна процедура.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност, посочена в т. 1.2 на съответната амбулаторна процедура.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: в зависимост от нуждите на наблюдението.
1.4. Здравни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. медицинско наблюдение на здравното състояние на пациента;
1.4.2. здравни грижи.
1.5. Здравни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липсата
на медицински риск от приключване на болничния престой въз основа на показателите,
посочени в т. 1.5.1 на съответната изпълнявана амбулаторна процедура.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги след приключване на болничния престой, в т. ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.

Приложение № 11
към чл. 1 и чл. 3
АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА
"ПРЕДСРОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА
"............................"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни
дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по
МКБ-10, налагащи болнично лечение по клинични пътеки от приложение № 9.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на
медицинската специалност, посочена в т. 1.2 на съответната клинична пътека.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. Основните диагностични и терапевтични процедури в обхвата на амбулаторната

процедура съответстват на посочените в съответната клинична пътека, по която е
хоспитализиран пациентът.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на
процедурата:
1.4.1. Диагностичните, лечебните и рехабилитационните дейности и услуги в обхвата на
амбулаторната процедура съответстват на посочените в съответната клинична пътека, по която
е хоспитализиран пациентът.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
процедурата:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липсата
на медицински риск от приключване на болничния престой въз основа на показателите,
посочени в т. 1.5.1 на съответната клинична пътека.
1.5.2. Оценка на изпълнението на изискванията на националния рамков договор за
съответната клинична пътека, в т. ч. на основните диагностични и терапевтични процедури,
определени като задължителни.
1.5.3. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги след приключване на болничния престой, посочени в т. 1.5.2 на съответната клинична
пътека.

Приложение № 12
към чл. 1 и чл. 4
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗА КОИТО СЕ ОСИГУРЯВА КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ
(ОСИГУРЯВА СЕ ВСЯКА ЕДНА ОТДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЦЯЛОСТНИЯ ПРОЦЕС НА
ЛЕЧЕНИЕ)
1. Злокачествени заболявания
1.1. Злокачествени заболявания при лица до 18 години (отделните части от цялостния
процес на лечение се осигуряват чрез прилагането на амбулаторни процедури "Определяне на
план за лечение на болни със злокачествени заболявания", "Системно лекарствено лечение при
злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания", "Диагностични процедури за
стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори
и хематологични заболявания", "Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на
домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия",
"Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени
хематологични заболявания" и клинични пътеки "Диагностика и консервативно лечение на
онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст", "Брахитерапия
с ниски активности", "Конвенционална телегаматерапия", "Триизмерна конвенционална
телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници", "Високотехнологично лъчелечение
на онкологични и неонкологични заболявания", "Модулирано по интензитет лъчелечение на
онкологични и неонкологични заболявания", "Радиохирургия на онкологични и
неонкологични заболявания", "Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи
активности" и "Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания").
1.2. Злокачествени солидни тумори при лица над 18 години (отделните части от цялостния
процес на лечение се осигуряват чрез прилагането на амбулаторни процедури "Определяне на

план за лечение на болни със злокачествени заболявания", "Системно лекарствено лечение при
злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания", "Проследяване на
терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална
противотуморна
терапия
и
перорална
химиотерапия",
"Амбулаторно
наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични
заболявания" и клинични пътеки "Продължително системно парентерално лекарствено
лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения", "Диагностични
процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени
солидни тумори и хематологични заболявания", "Брахитерапия с ниски активности",
"Конвенционална телегаматерапия", "Триизмерна конвенционална телегаматерапия и
брахитерапия със закрити източници", "Високотехнологично лъчелечение на онкологични и
неонкологични заболявания", "Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и
неонкологични заболявания", "Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания",
"Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности" и "Палиативни
грижи за болни с онкологични заболявания").
1.3. Злокачествени хематологични заболявания при лица над 18 години (отделните части
от цялостния процес на лечение се осигуряват чрез прилагането на амбулаторни процедури
"Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания", "Системно
лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания",
"Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със
злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания", "Проследяване на
терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална
противотуморна
терапия
и
перорална
химиотерапия",
"Амбулаторно
наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични
заболявания" и клинични пътеки "Диагностика и лечение на левкемии", "Диагностика и
лечение на лимфоми" и "Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания".
2. Кожно-венерически болести
Отделните части от цялостния процес на лечение се осигуряват чрез прилагането на
амбулаторни процедури "Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис", "Диагностика и
лечение на еритродермии", "Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит",
комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с кожно-венерически
заболявания и клинични пътеки "Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни
дерматози", "Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата",
"Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен,
пустулозен и еритродермичен", "Диагностика и лечение на островъзникнали и
тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем", "Лечение на кожни прояви при
съединителнотъканни заболявания и васкулити", "Лечение на сифилис при бременни жени и
при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин", "Лечение на
тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания" и "Лечение на тумори на кожа
и лигавици – доброкачествени новообразувания".
3. Тежкопротичащи възпалителни ставни заболявания
Отделните части на цялостния процес на лечение се осигуряват чрез амбулаторна
процедура "Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи
възпалителни полиартропатии и спондилопатии" и клинични пътеки "Диагностика и лечение
на възпалителни ставни заболявания".
4. Редки болести

4.1. Муковисцидоза (отделните части от цялостния процес на лечение се осигуряват с
прилагането на амбулаторна процедура "Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на
муковисцидоза" и клинична пътека "Диагностика и лечение на муковисцидоза").

