
Приложение № 3 

към чл. 1 

 

ДЕНТАЛНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 

I. Здравно-информационни дейности  

1. Запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на 

лечебното заведение и квалификацията на медицинските специалисти. 

2. Запознаване на пациента със съдържанието на промотивните, превантивните, 

профилактичните, диагностично-лечебните и рехабилитационните дейности, предлагани от 

лечебното заведение, и начина за тяхното ползване, в това число със: 

2.1. вида и обема на заплащаните от НЗОК здравни дейности по пакет "Дентална 

извънболнична медицинска помощ"; 

2.2. начина за заявяване на обстоен преглед със снемане на орален статус; 

2.3. дейностите, за които се заплаща, размера на дължимите суми, реда и начина на 

заплащане и за издаване на документ за извършено плащане. 

3. Запознаване на пациента с неговите права и задължения. 

4. Запознаване на пациента с възможността за достъп до електронното му здравно досие. 

II. Промоция на здравето  

1. Здравно възпитание: 

1.1. предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на 

денталното здраве, развитие на позитивни здравни навици и умения, в това число грижи за 

устната хигиена, начин на хранене и други; 

1.2. запознаване с рисковите фактори за денталното здраве и вредата от нездравословните 

навици – тютюнопушене, нездравословно хранене и други. 

 

III. Диагностично-лечебна дейност 

А. Първична дентална помощ  

1. Здравноосигурени лица до 18 години: 

1.1. обстоен преглед със снемане на орален статус – в т. ч. еднократен допълнителен 

преглед за бременни; 

1.2. лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит;* 

1.3. екстракция на временен зъб с анестезия; 

1.4. екстракция на постоянен зъб с анестезия; 

1.5. лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб; 

1.6. лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб. 

2. Здравноосигурени лица над 18 години: 

2.1. обстоен преглед със снемане на орален статус – в т. ч. еднократен допълнителен 

преглед за бременни; 

2.2. лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит;* 

2.3. екстракция на постоянен зъб с анестезия. 

 

Б. Специализирана дентална помощ 

1. Здравноосигурени лица до 18 години – детска дентална помощ: 

1.1. обстоен преглед със снемане на орален статус – в т. ч. еднократен допълнителен 

преглед за бременни; 



1.2. лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит;* 

1.3. екстракция на временен зъб с анестезия; 

1.4. екстракция на постоянен зъб с анестезия; 

1.5. лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб; 

1.6. лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб. 

2. Здравноосигурени лица до и над 18-годишна възраст – хирургична дентална помощ: 

2.1. специализиран обстоен преглед; 

2.2. инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията; 

2.3. екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия; 

2.4. контролен преглед след някоя от горните две дейности; 

2.5. двадесет и четири часово активно наблюдение при необходимост след обща 

анестезия; 

3. Медицинска експертиза в съответствие с Наредбата за медицинската експертиза и 

Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската 

експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. 

 

В. Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно 

обеззъбени възрастни 65-69 години, в т.ч. контролни прегледи.** 

 

IV. За лица под 18-годишна възраст с психични заболявания дейностите по т. III се 

извършват под обща анестезия след обстоен преглед от специалист психиатър със заключение, 

съдържащо диагноза за психично заболяване и необходимостта от дентално лечение под обща 

анестезия. Двадесет и четиричасово активно наблюдение при необходимост след обща 

анестезия. 

V. За здравноосигурени лица, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, 

настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от 

родителска грижа, включително и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, 

задържани под стража, дейностите по т. III се извършват с анестезия. 

 

Забележки: 

 * При осъществяване на дейностите по буква А, т. 1.2. и т. 2.2. и буква Б, т. 1.2. съгласно 

чл. 10 от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския Парламент, не се използва дентална 

амалгама за дентално лечение на пациенти с млечни зъби, на деца под 15 г. и на 

бременни и кърмещи жени, освен когато това се счита за абсолютно необходимо от 

страна на лекаря по дентална медицина, въз основа на специфичните медицински 

нужди на пациента – в сила от 1 юли 2018 г.  

 ** В сила от 1 септември 2018 г. по отношение на възрастни от 65 до 69 г. включително.  

 
 

 


