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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на републиката
 Указ № 357 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово, на 19 февруари 2017 г.
 Указ № 358 за освобождаване на генерал-майор Тодор Цонев Дочев от длъжността началник на Военна академия
„Г. С. Раковски“ и назначаването му на
длъжността заместник-командващ на
Съвместното командване на силите
 Указ № 359 за освобождаване на
бригаден генерал Груди Иванов Ангелов от длъжността командир на
61-ва механизирана бригада, назначаването му на длъжността началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“
 Указ № 360 за назначаване на полковник Пламен Димитров Йорданов на длъжността командир на
61-ва механизирана бригада и удостояването му с висше офицерско
звание „бригаден генерал“
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 Указ № 361 за освобождаване на Костадин Ташев Коджабашев от длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Кралство
Испания със седалище в гр. Мадрид

3

 Указ № 362 за назначаване на Иван
Илиев Кондов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания със седалище
в гр. Мадрид

3

 Указ № 363 за освобождаване на
Маргарита Ганева Ганева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Словашката република със седалище в
гр. Братислава

3

 Указ № 364 за назначаване на Йорданка Йорданова Чобанова за извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Словашката република със седалище в гр. Братислава

3

 Указ № 365 за освобождаване на Тодор Христов Стоянов от длъжността
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Португалската
република със седалище в гр. Лисабон
 Указ № 366 за назначаване на Василий Христов Такев за извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Португалската република със седалище в гр. Лисабон
 Указ № 367 за назначаване на Красимир Димитров Стефанов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна
Африка със седалище в гр. Претория
 Указ № 368 за назначаване на Иван
Стоянов Сираков за извънреден и
пълномощен посланик на Република България в Република Австрия
 Указ № 369 за назначаване на Румен Димитров Александров за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кралство Нидерландия със седалище в гр. Хага
 Указ № 370 за назначаване на Валентин Делчев Порязов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция със седалище в гр. Стокхолм
Министерски съвет
 Постановление № 298 от 14 ноември 2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на икономиката
за 2016 г.
 Постановление № 299 от 14 ноември 2016 г. за приемане на Наредба за
определяне на реда, начина, сроковете
и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за
електронни бюджетни разплащания
 Постановление № 300 от 14 ноември 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по
Национална програма „Оптимизация
на училищната мрежа“, одобрена
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ДЪРЖАВЕН

с Решение № 271 на Министерския
съвет от 2016 г. за одобряване на
национални програми за развитие на
средното образование
 Решение № 973 от 14 ноември 2016 г.
за признаване на Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ (БАРИС) за представителна организация на нацио-
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нално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания

9

Министерство
на здравеопазването

6

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

9

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 357
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Градница, община Севлиево, област
Габрово, на 19 февруари 2017 г.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
9152

УКАЗ № 358
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам генерал-майор Тодор Цонев Дочев от длъжността началник на Военна
академия „Г. С. Раковски“.
2. Назначавам генерал-майор Тодор Цонев
Дочев на длъжността заместник-командващ
на Съвместното командване на силите.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
9153

УКАЗ № 359
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Груди
Иванов Ангелов от длъжността командир на
61-ва механизирана бригада.
2. Назначавам бригаден генерал Груди
Иванов Ангелов на длъжността началник на
Военна академия „Г. С. Раковски“.
3. Удостоявам бригаден генерал Груди
Иванов Ангелов с висше офицерско звание
„генерал-майор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
9154

УКАЗ № 360
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Пламен Димит
ров Йорданов на длъжността командир на
61-ва механизирана бригада.
2. Удостоявам полковник Пламен Димит
ров Йорданов с висше офицерско звание
„бригаден генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
9155
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УКАЗ № 361

УКАЗ № 364

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Костадин Ташев Коджабашев от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Кралство
Испания със седалище в гр. Мадрид.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Йорданка Йорданова Чобанова
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Словашката република
със седалище в гр. Братислава.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

УКАЗ № 362

УКАЗ № 365

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Иван Илиев Кондов за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Кралство Испания със седалище
в гр. Мадрид.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Тодор Христов Стоянов от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Португалската
република със седалище в гр. Лисабон.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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9160

УКАЗ № 363

УКАЗ № 366

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Маргарита Ганева Ганева
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Словашката
република със седалище в гр. Братислава.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Василий Христов Такев за
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Португалската република
със седалище в гр. Лисабон.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 367

УКАЗ № 370

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Красимир Димитров Стефанов за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Южна
Африка със седалище в гр. Претория.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Валентин Делчев Порязов
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кралство Швеция със
седалище в гр. Стокхолм.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

9162

9165

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
УКАЗ № 368

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Иван Стоянов Сираков за
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Република Австрия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.

9163

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

УКАЗ № 369
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Румен Димитров Александров
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кралство Нидерландия
със седалище в гр. Хага.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9164

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298
ОТ 14 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на икономиката за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдени разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на икономиката за 2016 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на устойчивото икономическо
развитие и конкурентоспособност“, бюджетна
програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“ със сумата 1 000 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество“, бюджетна
програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на
Европейския съюз“ със сумата 1 000 000 лв.
Чл. 2. Министърът на икономиката да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на икономиката
за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
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ДЪРЖАВЕН

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9188

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299
ОТ 14 НОЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за определяне на реда,
начина, сроковете и обхвата на подлежащата
на публикуване информация от Системата за
електронни бюджетни разплащания
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата
на подлежащата на публикуване информация
от Системата за електронни бюджетни разплащания.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се чл. 72 от
Постановление № 380 на Министерския съвет
от 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. (обн.,
ДВ, бр. 3 от 2016 г.; доп., бр. 34 и 70 от 2016 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за определяне на реда, начина, сроковете
и обхвата на подлежащата на публикуване
информация от Системата за електронни
бюджетни разплащания
Чл. 1. С тази наредба се определят редът,
начинът, сроковете и обхватът на подлежащата
на публикуване информация от Системата за
електронни бюджетни разплащания (СЕБРА).
Чл. 2. Министерството на финансите ежедневно публикува в самостоятелна категория,
обособена на интернет страницата му и леснодостъпна за потребителите, информация за
всеки работен ден за:
1. извършените плащания чрез СЕБРА:
а) на първостепенните разпоредители с
бюджет по държавния бюджет, Националния
осигурителен институт и администрираните
от него бюджети на социалноосигурителните
фондове, Националната здравноосигурителна
каса, Българската национална телевизия,
Българското национално радио, Българската
телеграфна агенция, Българската академия
на науките и на държавните висши училища;
б) на Националния фонд към министъра
на финансите, сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“
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и други сметки за средствата от Европейския
съюз по чл. 142, ал. 2 от Закона за публичните финанси;
в) на включените в СЕБРА други бюджетни
организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за
публичните финанси, включително лицата по
чл. 171, ал. 1 от този закон;
2. предоставените трансфери/субсидии/
временни безлихвени заеми от централния
бюджет за общините;
3. други извършени плащания – по обслужване на държавния дълг (лихви и главници),
вноска в общи я бюд жет на Европейск и я
съюз, субсидии и капиталови трансфери за
нефинансови предприятия и организации с
нестопанска цел и др.
Чл. 3. Информацията по чл. 2, т. 1 се публикува по отделни първостепенни системи и
по код за вид плащане в СЕБРА.
Чл. 4. Първостепенните разпоредители с
бюджет, включени в СЕБРА, публикуват ежедневно на интернет страниците си информация
за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система, по второстепенни системи/
второстепенни разпоредители с бюджет и по
код за вид плащане за всеки работен ден.
Чл. 5. Българската академия на науките
и държавните висши училища публикуват
информация за плащанията по реда на чл. 4,
включително за техни подведомствени разпоредители.
Чл. 6. Националният фонд към министъра
на финансите, Разплащателната агенция към
Държавен фонд „Земеделие“ (за сметката за
средствата от Европейския съюз) и включените в СЕБРА бюджетни организации по
чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси
публикуват информация за плащанията по
реда на чл. 4.
Чл. 7. Съответният първостепенен разпоредител с бюджет, държавните висши училища
и Българската академия на науките, включени
в СЕБРА, периодично извършват преглед за
коректното прилагане на определените кодове
за вид плащане съобразно икономическия характер и естеството на съответните плащания
в СЕБРА, включително от подведомствените
разпоредители с бюджет.
Чл. 8. (1) Съответният първостепенен разпоредител с бюджет, държавните висши училища
и Българската академия на науките, включени
в СЕБРА, периодично извършват преглед за
наличието на неактуализирани наименования на разпоредители с бюджет – титуляри
на съответния десетразряден код в СЕБРА,
и при необходимост – извършат корекции за
тяхната актуализация.
(2) Когато в резултат на ограничения брой
символи, които могат да се попълнят в полето за наименование на десетразрядния код в
СЕБРА, използваните съкращения са неясни,
на интернет страницата на съответния първостепенен разпоредител/държавните висши
училища/Българската академия на науките
може да се публикува пояснителна информа-
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ция, съдържаща пълните наименования на
второстепенните системи/разпоредители и
техните съответстващи съкращения.
Чл. 9. (1) Информацията за извършените плащания в СЕБРА за съответния ден
се публикува на интернет страницата на
съответния първостепенен разпоредител с
бюджет, на държавните висши училища и на
Българската академия на науките на отделен
файл във формат MS Excel, като сумите на
плащанията следва да фигурират като числа
с цел потребителите на тази информация да
могат да извършват допълнителна обработка
за техни нужди.
(2) Информацията за публикуване се извлича от функционалността на СЕБРА „Преводи и
директни операции по кодове за вид плащане
в СЕБРА“. От съответния потребителски екран се избира бюджетната организация, като
задължително се посочва първостепенната
система, а в полетата „от дата на изпълнение“
и „до дата на изпълнение“ следва да се посочи
денят, за който ще се публикува информацията.
След така направения избор генерираната на
потребителския екран информация за сумите
на извършените плащания по кодове за вид
плащане за съответния ден както общо за
първостепенната система, така и по кодове
на второстепенни системи/разпоредители се
отразява на отделен файл съгласно ал. 1.
Чл. 10. Информаци ята по чл. 2 – 6 се
публикува най-късно до края на следващия
работен ден.
Чл. 11. Информацията по чл. 2 – 6 за всеки работен ден се съхранява на съответната
интернет страница за срок, не по-кратък от
31 март на следващата бюджетна година.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тази наредба се
приема на основание чл. 157 от Закона за
публичните финанси.
9189

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300
ОТ 14 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
2016 г. за финансово осигуряване на дейности
по Национална програма „Оптимизация на
училищната мрежа“, одобрена с Решение
№ 271 на Министерския съвет от 2016 г. за
одобряване на национални програми за развитие на средното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 13 183 875 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейности по Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата,
детските градини и самостоятелните общежи-
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тия“ от Национална програма „Оптимизация
на училищната мрежа“, одобрена с Решение
№ 271 на Министерския съвет от 2016 г. за
одобряване на национални програми за развитие на средното образование.
(2) Допълнително необходимите средства в
размер 11 680 295 лв. за изпълнение на националните програми за развитие на средното
образование, одобрени с Решение № 271 на
Министерския съвет от 2016 г. за одобряване
на национални програми, се осигуряват от
бюджета на Министерството на образованието
и науката и от централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1, ал. 1 да се осигурят, както следва:
1. за сметка на намаление на утвърдените
разходи по „Политика в областта на всеоб
хватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Осигуряване на
качеството в системата на предучилищното
и училищното образование“ – 2 003 875 лв.,
и по бюджетна програма „Училищно образование“ – 5 300 000 лв., по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2016 г.;
2. за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет – 5 880 000 лв.
(2) Със сумата по ал. 1, т. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
(3) Допълнителните трансфери за сметка
на средствата по ал. 1, т. 1 се предоставят по
бюджетите на общините от централния бюджет
под формата на обща субсидия за делегираните
от държавата дейности за сметка на намаление
на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г. и
във връзка с Решение № 271 на Министерския
съвет от 2016 г. за одобряване на национални
програми за развитие на средното образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата по Национална
програма „Оптимизация на училищната мрежа“
за 2016 година
Община

Област

Банско
Благоевград
Гоце Делчев
Kресна
Петрич
Pазлог
Сандански
Cатовча
Cимитли
Cтрумяни
Xаджидимово
Aйтос
Бургас
Kамено
Mалко Tърново
Поморие
Pуен
Cозопол
Средец
Cунгурларе
Царево
Aврен
Aксаково
Бяла
Bарна
Bетрино
Вълчи дол
Девня
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Cуворово
Bелико Tърново
Горна Oряховица
Eлена
Златарица
Павликени
Cвищов

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Bарна
Bарна
Bарна
Bарна
Bарна
Bарна
Bарна
Bарна
Bарна
Bарна
Bарна
Bелико Tърново
Bелико Tърново
Bелико Tърново
Bелико Tърново
Bелико Tърново
Bелико Tърново

Средства
(в лв.)
29 493
160 126
63 217
327
124 494
21 123
97 081
31 279
36 992
14 105
7 652
86 355
428 686
27 893
5 687
44 928
16 657
36 292
56 172
12 441
34 495
5 029
9 750
21 732
704 068
9 496
20 670
55 179
30 771
10 624
20 715
942
148 419
63 032
1 548
13 750
102 273
37 564
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Община

Област

Средства
(в лв.)
29 738
28 681
4 670
2 071
73 224
10 193
10 634
7 774
13 283
1 025
110 980
136 140
41 318
17 376
11 007
7 405
8 753
45 545
1 069
76 676
18 232
131 429
44 207
90 660
32 786
279 345
79 716
36 247
63 332
23 050
5 777
47 404
23 333
60 912
16 254
147 224
14 703

Cтражица
Белоградчик
Бойница
Брегово
Bидин
Димово
Kула
Hово село
Pужинци
Чупрене
Бяла Cлатина
Bраца
Kозлодуй
Kриводол
Mездра
Mизия
Oряхово
Pоман
Xайредин
Габрово
Дряново
Cевлиево
Tрявна
Балчик
Генерал Тошево
Добрич
Добричка
Kаварна
Kрушари
Tервел
Шабла
Aрдино
Джебел
Kирково
Kрумовград
Kърджали
Mомчилград

Bелико Tърново
Bидин
Bидин
Bидин
Bидин
Bидин
Bидин
Bидин
Bидин
Bидин
Bраца
Bраца
Bраца
Bраца
Bраца
Bраца
Bраца
Bраца
Bраца
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Kърджали
Kърджали
Kърджали
Kърджали
Kърджали
Kърджали

Бобов дол

Kюстендил

1 675

Дупница

Kюстендил

83 645

Kюстендил

Kюстендил

68 118

Pила

Kюстендил

16 334

Tрекляно

Kюстендил

1 983

Aприлци

Ловеч

44 089

Ловеч

Ловеч

165 660

Луковит

Ловеч

37 216

Tроян

Ловеч

53 037

Берковица

Mонтана

59 782

Бойчиновци

Mонтана

9 577
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Община

Брусарци
Bършец
Георги Дамяново
Лом
Mедковец
Mонтана
Чипровци
Якимово
Батак
Белово
Брацигово
Bелинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Pакитово
Cтрелча
Брезник
Земен
Перник
Pадомир
Tрън
Белене
Долна Mитрополия
Долни Дъбник
Искър
Левски
Hикопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Kнежа
Aсеновград
Брезово
Kалояново
Kарлово
Кричим
Лъки
„Марица“
Пловдив
Първомай
Pаковски
„Родопи“
Cадово
Cъединение
Xисаря
Куклен
Завет
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Област
Mонтана
Mонтана
Mонтана
Mонтана
Mонтана
Mонтана
Mонтана
Mонтана
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Pазград

Средства
(в лв.)
644
59 028
228
93 387
26 861
230 496
17 791
19 716
553
42 710
3 493
21 831
9 317
258 654
41 589
4 112
24 863
6 900
5 376
154 777
13 195
22 299
26 486
22 178
22
1
75
32
236
38
53
32
62
7
25
19
73
36
96
676
46
23
51
43
8
53
6
7

713
060
450
240
974
396
496
152
221
932
241
098
038
075
377
906
513
034
223
858
340
139
702
110
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Община
Kубрат
Pазград
Борово
Bетово
Две могили
Иваново
Pусе
Сливо поле
Ценово
Главиница
Дулово
Kайнарджа
Cилистра
Cитово
Tутракан
Kотел
Hова Загора
Cливен
Tвърдица
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Mадан
Hеделино
Pудозем
Cмолян
Чепеларе
Столична
Антон
Годеч
Горна Mалина
Eлин Пелин
Eтрополе
Ихтиман
Kопривщица
Kостинброд
Пирдоп
Правец
Cамоков
Cвоге
Cливница
Гурково
Гълъбово
Kазанлък
Mъглиж
Николаево
Павел баня
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Област
Pазград
Pазград
Pусе
Pусе
Pусе
Pусе
Pусе
Pусе
Pусе
Cилистра
Cилистра
Cилистра
Cилистра
Cилистра
Cилистра
Cливен
Cливен
Cливен
Cливен
Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян
София-град
София-област
София-област
София-област
София-област
София-област
София-област
София-област
София-област
София-област
София-област
София-област
София-област
София-област
Cтара Загора
Cтара Загора
Cтара Загора
Cтара Загора
Cтара Загора
Cтара Загора

Средства
(в лв.)
58 959
113 736
7 872
10 855
16 772
18 265
289 293
47 305
9 636
24 710
28 720
8 074
163 856
8 254
43 087
36 264
123 122
291 587
78 217
27 062
4 670
53 703
14 416
43 248
9 291
1 015
14 527
67 892
42 820
1 405 794
34 167
9 526
8 461
14 841
63 862
43 684
3 258
24 580
13 285
40 918
90 931
74 533
2 618
3 813
820
56 308
3 335
11 906
17 552
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Община
Pаднево
Cтара Загора
Чирпан
Aнтоново
Oмуртаг
Попово
Tърговище
Димитровград
Ивайловград
Mаджарово
Mинерални бани
Cвиленград
Cимеоновград
Cтамболово
Tополовград
Xарманли
Xасково
Велики Преслав
Bърбица
Kаолиново
Kаспичан
Hикола Kозлево
Нови пазар
Cмядово
Xитрино
Шумен
Болярово
Eлхово
Cтралджа
Ямбол
Общо:
9190
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Област
Cтара Загора
Cтара Загора
Cтара Загора
Tърговище
Tърговище
Tърговище
Tърговище
Xасково
Xасково
Xасково
Xасково
Xасково
Xасково
Xасково
Xасково
Xасково
Xасково
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол

Средства
(в лв.)
29 026
269 714
24 229
7 246
33 337
26 410
279 438
140 721
7 000
13 800
14 550
55 452
26 926
23 648
1 471
46 467
185 694
54 247
28 283
17 184
29 964
18 293
28 270
12 680
12 037
170 246
13 050
40 636
21 729
250 589
13 183 875

РЕШЕНИЕ № 973
ОТ 14 НОЕМВРИ 2016 Г.

за признаване на Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
(БАРИС) за представителна организация на
национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка
с чл. 8, ал. 1, т. 1 – 4, ал. 2, т. 6 и чл. 9, ал. 1
от Правилника за устройството и дейността
на Национални я съвет за интеграци я на
хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора
с увреждания, приет с Постановление № 346
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г.,
бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от
2014 г. и бр. 10 и 81 от 2015 г.),
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Българска асоциация
за рекреация, интеграция и спорт“ (БАРИС)
със седалище и адрес на управление: София,
ж.к. Дружба, бл. 90, вх. А, ет. 5, ап. 12, регистрирано по ф.д. 619/2009 г. по описа на Софийския
градски съд, том 353, ЕФН 2109006199, ЕИК
175804952, за представителна организация на
национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания за срок 3
години считано от 7 ноември 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9191

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
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) Диспансеризаци я 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
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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 Наказателно-процесуалния 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.
Чл. 5. (1) Профилактичните прегледи и
изследвания и диспансеризацията се извършват в съответствие с медицинските стандарти
и правилата за добра медицинска практика.
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(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 осиг у ряване на п рофи лак т и чна
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 общопрак-

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

тикуващият 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 специа лист 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.
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 информаци я 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,
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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,
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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.
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.
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(2) Забол явани ята при деца, за които
Национа лната зд равноосиг у ри телна каса
заплаща дейностите по диспансеризация,
са посочени в приложение № 9.
Ч л. 21. (1) Забол явани я та, п ри кои т о
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.
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) Диспансеризаци ята 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 Българи я, се диспансеризират в
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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 у твърдената медицинска документация.
Пациент ът потвърж дава 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) Екземп л я р от медиц инската док ументация 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 диспансеризаци ята,
пациентът предоставя съгласие за достъп
на новоизбраното лечебно заведение/новоизбрания лекар до данните от проведените
профилак тични и диспансерни прегледи,
включително в своето здравно досие чрез
електронно автентификиране. При невъзможност за това новоизбраният лекар изискв а от
пациента копие от медицинската документация за извършените диспансерни прегледи
и изследвания.
Чл. 28. (1) Лечебните заведени я, осъществяващи профилактични прегледи и/или
диспансеризация, предоставят в съответната
регионална здравна инспекция информация
за извършените профилактични и диспансерни прегледи в годишните статистически
отчети.

ВЕСТНИК
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(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
здравноо сигурителна 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 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

Р у т и н но изс лед ва не на
здравното
състояние на
детето (кърмаческа или
ранна детска
възраст)

Р у т и н но из- От 1 месец до
с лед ва не на една година
здравното
състояние на
детето (кърмаческа или
ранна детска
възраст)

Z00.1

Z00.1

До навършване на едномесечна възраст
на детето (До
2 8 -и я ден о т
раждането детето се посеща ва в дома
от лекар)

3

2

1

Възраст на
детето

Наименование

Код
по
МКБ
10
До два прегледа до
навършване на едномесечна възраст с
препоръчителен интервал от 7 до 14 дни.
Първият преглед се
извършва до 24 часа
след изп исва не о т
лечебното заведение
при осъществен избор на родителите/
законните настойници лекар на детето
(общоп рак т ик у ващ
лекар и ли специалист по педиатрия).
При липса на избран
лек ар до 2 4 -я час
с лед и з п ис в а не т о,
първият преглед се
извършва до 24 часа
след избора.

5

Периодичност на
прегледа

Два път и го дишно – при
навършване на
шестмесечна и
ед ног од иш на
възраст

9

Периодичност
на МДИ

ВЕСТНИК
*Е х о г р а ф с к о и з - Еднократно на
следване на отде- ш е с т м е с е ч н а
лителна система
възраст

Изследване на албу- Два път и го мин в урината
дишно – при
навършване на
шестмесечна и
ед ног од иш на
възраст

Изследване на:
– хемоглобин,
бр ой ери т р оц и т и,
брой левкоцити,
хематок рит, MC V,
MCH, MCHC
– седимент в урината

8

Медико-диагностични дейности

ДЪРЖАВЕН

4. Измерване на обикол- През първите 6 мека на глава и гърди
сеца след раждането – при всеки преглед;
1 път на деветмесечна и на едногодишна
възраст – по време
на ежемесечния преглед

7

Периодичност
на консултативните прегледи

З а п р о в е ж д а н е н а Ед нок рат но на
ехог рафско изследване ш е с т м е с е ч н а
на отделителна систе- възраст
ма от лекар специалист
по детска нефрологи я,
пед иат ри я с доп ъ л н ителна квалификация по
ехография или образна
диагностика

6

Консултативни
прегледи

14

1. Анамнеза и подробен Един път месечно в
статус
рамките на кален2. Измерване на ръст, дарния месец
тегло
3. Оценка на психическо
развитие

А на м не за и под р о б ен
статус
Съвети за грижи за новороденото и насърчаване
на кърменето

4

Профилактичен преглед

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

Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1

С Т Р.
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5

И з с л е д в а н е От 7 до 18 го- 1. Анамнеза и подробен 1 път за календарна
за оценка на дини
статус
година
с ъ с т оя н ие т о
2. Измерване на ръст,
на развитието
тегло, гръдна обиколка
на юношат а
3. Измерване на артери(състояние на
ално налягане
пубертетното
4. Оценка на физическо
развитие)
развитие

4. Оценка на физическо- 1 път годишно
то развитие
5. Изс лед ва не на з ри- 1 път на 5-годишна
телната острота ориен- възраст
тировъчно

3. Оценка на психическо 1 път годишно
развитие

И з с л е д в а н е От 2 до 7 го- 1. Анамнеза и подробен 2 п ъ т и г о д и ш в периода на дини
статус
но – през период не
бърз растеж в
2. Измерване на ръст, по-малък от 4 месеца
детството
тегло, обиколка на гърди

Еднократно
между 6-месечна
и ед ног од иш на
възраст

7

9

Изследване за чрев- 1 път годишно
ни паразити – Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия
интестиналис и Хименолептис нана

Изследване на
1 път на триго– хемоглобин,
дишна възраст
бр ой ери т р оц и т и,
брой левкоци т и,
MCV, MCH, MCHC,
хематокрит, СУЕ

8
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Z00.3

6

5. Обща оценка на зре- 2 пъти годишно – на За ранно откриване на
ние – ориентировъчно
шестмесечна и едно- вродена/ наследствена
6. Обща оценка на слух годишна възраст
очна патология на деца
с р од и т е л с вр оден и/
наследствени страбизъм,
7. Клинично изследване 2 п ъ т и – п р и н а к ат ара к т а , глау кома ,
за дисп лази я на тазо - вършване на еднох и перме т роп и я,вис ок а
бедрените стави с оп- месечна и четиримиопия, амблиопия и/
р еде л я не на риск а о т месечна възраст
или ретинобластом от ледисплазия
кар специалист по очни
болести

4

Z00.2

3

Р у т и н но из- От 1 до 2 го- 1. Анамнеза и подробен 4 п ъ т и г о д и ш с лед ва не на дини
статус
но – през период не
здравното
2. Измерване на ръст, по-малък от 2 месеца
състояние на
тегло, обиколка на гърди
детето (кър3. Оценка на психично
маческа или
развитие
ранна детска
възраст)

2

Z00.1

1
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Р у т и н н а
обща проверка на здравет о на д ру г и
определени
подг ру пи о т
нас е лен ие т о
(ученици)

Z10.8

3

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)

4

5

6

7

8

9

5

6

Консултативни прегледи

7

Периодичност на консултативните прегледи

ВЕСТНИК

Жени ≥30 години Мануално изследване на млечни Ежегодно
жлези

В ед н ъ ж н а 5
години

ПКК

4

От 30 до 45 години (жени и мъже)

3

Периодичност
на МДИ

1. Определяне на кръвна Е ж е г о д н о з а
захар на гладно в лабо- к а л е н д а р н а
рат ори я п ри на л и ч ие година
на риск по FINDRISK
≥ 12 т.*.

2

1

Медико-диагностични
изследвания
(МДИ)

ДЪРЖАВЕН

Над 18 г. (жени и 1. Анамнеза и подробен статус
Е жег од но з а
мъже)
2. Изчисляване на индекс на те- к а л е н д а р н а
лесна маса
година
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

Вид на прегледа

Възраст

Периодичност на прегледите

Z00.0 Общ медицински преглед

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

Приложение № 2
към чл. 8, ал. 1

* 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.

2

1
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ПКК
PSA
Мамография на млечни Веднъж на 2
жлези
години
1. ПКК
2. триглецириди
3.1. о б щ хо л е с т е р о л ,
HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания,
захарен диабет, ХБН
3.2. LDL-холестерол (за
лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен
диабет, ХБН

От 46 до 65 години (жени и мъже)

Мъже ≥ 50 г о дини

Жени от 50 до 69
години включително

Н а д 65 г од и н и
(жени и мъже)

ВЕСТНИК

“
Забележки:
1. Изследването на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA, HDL-холестерол, LDL-холестерол в рамките на пред
ходните 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.

3.1./3.2 – 1 път
на 5 години

2. 1 път на 5
години

1. Ежегодно за
к а л е н д а р н ат а
година

Преглед от акушер-гинеко- Е ж е г о д н о, а с л е д д в е
лог с гинекологичен статус н е г а т и в н и ц и т о н а м а з с вземане и изпращане на ки – веджъж на 3 години
материал за цитонамазка

ДЪРЖАВЕН

В ед н ъ ж н а 2
години

В ед н ъ ж н а 5
години

1. триглецириди
В ед н ъ ж н а 5
2.1. общ холестерол и години
H DL – х о л е с т е р о л и
оценка на СС риск по
SCOR E с ис т ем ат а з а
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)

Мъже ≥ 40 години и жени ≥ 50
години

Жени на 30-години (навършващи
30-годишна възраст през календарната година)

БРОЙ 92
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ВЕСТНИК
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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. Възраст – под 45 години (0 т.), 45 – 54 г. (2 т.), 55 – 64 г (3 т.), над 64 г. (4 т.);
4.1.2. ИТМ – под 25 кг/кв.м (0 т.), 25 – 30 кг/кв.м (1 т.), над 30 кг/кв.м (2 т.);
4.1.3. 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.);
4.2. 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.
5. 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).
ФИГУРА 1. SCORE ДИАГРАМА:
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5.2. Рискът от ССЗ се определя като:
5.2.1. нисък < 1 %;
5.2.2. умерен ≥ 1 %, но < 5 %;
5.2.3. висок ≥ 5 %, но < 10 %;
5.2.4. много висок риск ≥ 10 %.
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. 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 %.
2. Лица с рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2:
2.1. 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.).
3. 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. 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.
4. 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. 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.
5. 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. 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.
6. 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
Kъм амбулаторен лист №/дата
Лекар (УИН, РЦЗ номер на лечебното заведение)
Пациент (ЕГН, идентификационен номер)
ЛИЧНА АНАМНЕЗА
Жени и мъже
c тютюнопушене
cc брой цигари дневно
c заседнал начин на живот (< 30 мин. физическа активност
на ден)
c аденом/и на дебелото черво
c полипи на дебелото черво
c колоректален карцином
c болест на Crohn
c улцерозен колит
c цьолиакия
c захарен диабет тип
c тип 1 (Е10)
c тип 2 (Е11)
c предшестващи данни за дислипидемия (R94.8)
c ежедневна консумация на плодове и зеленчуци
(поне 100 г)
c редовен прием на антихипертензивни медикаменти
сега или в миналото
c повишена кръвна захар в миналото
Жени
c ≥ 3 износени бременности или първо раждане на
възраст ≤ 17 г.;
c

продължителна (повече от 5 години) употреба на естрогени (контрацептиви или хормонална заместителна терапия);

c

имуносупресирани;

c

неваксинирани срещу HPV (за възрастовата група ≥ 18
и ≤ 25 г.) + един от изброените рискови фактори.

c

лекуван друг карцином;

c

доброкачествена дисплазия на млечната жлеза;

c

ранно менархе (≤ 10-годишна възраст);

c

първо раждане на възраст ≥ 35 г.;

ФАМИЛНА АНАМНЕЗА
c диабет тип 2 или тип 1 (дядо, баба, леля,
вуйчо или първи братовчед)
c

диабет тип 2 или тип 1 (родител, брат,
сестра, собствено дете)

c

ранно (под 55 г. за мъже – баща, брат, и
под 65 г. за жени – майка, сестра)
заболяване на сърдечно-съдовата
система (ИБС и МСБ);

c

майка или сестра с РМШ;

c

рак на ректосигмоидалната област при
един от родителите, братя, сестри, деца
или двама от баба, дядо, леля, чичо,
първи братовчед, племенник)

c

рак на млечната жлеза при майка,
сестра или дъщеря;

c

карцином на простатата (баща, брат)
при мъже над 40 години

Мъже
c PSA > 4.0 ng/ml при мъже над 40 г.
ОБЕКТИВЕН СТАТУС
МДИ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД
За лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет,
Възраст
cc
ХБН, които подлежат на оценка на риска по SCORE
Пол
c
(мъже 40 – 65 г. и жени 50 – 65 г.):
ръст
ccc см
Общ холестерол
cc,cc mmol/l
тегло
ccc кг
HDL-холестерол
cc,cc mmol/l
Обиколка на талия
ccc см
Триглицериди
cc,cc mmol/l
Артериално налягане:
cc,cc mmol/l
Систолно ccc mm Hg
диастолно ccc Non-HDL -холестерол (изчислен)
LDL-холестерол (изчислен)
cc,cc mmol/l
mm Hg
Кръвна захар (при FINDRISK ≥12 т)
ИТМ
cc кг/м2
cc,cc mmol/l
PSA
ccc,cc ng/ml
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ОЦЕНКА НА 10-ГОДИШЕН СЪРДЕЧНО- ОЦЕНКА НА 10-ГОДИШЕН РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА
СЪДОВ РИСК (SCORE)
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 (FINDRISK)
cc – (нисък, умерен, висок, мн. висок)
cc точки (нисък, умерен, висок, мн. висок)
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
1

Групи лица с рискови
фактори

Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед

2

3

Z13.6

Лица с рискови фактори за развитие на
сърдечно-съдови заболявания;

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;
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 факто- Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;
ри за развитие на заха- Обучение за самонаблюдение и контрол на теглото, кръвното налягане и
рен диабет тип 2;
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 злокачествено новообразувание на шийката на
матката;

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;
Обучение за самонаблюдение;
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 злокачествено новообразувание на млечната
жлеза;

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;
Обучение за самоизследване на млечните жлези;
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
злокачествено
ново
образувание на ректосигмоидалната област;

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;
Обучение за самонаблюдение;
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 злокачествено новообразувание на простатата;

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;
Обучение за самонаблюдение;
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

Z71.3

Лица с рисков фактор Информиране на пациента за рисковете за развитие на заболяване;
наднормено тегло или Препоръки за начина на живот – хранене, диетичен режим, двигателна акзатлъстяване;
тивност, преустановяване на вредни навици

Z71.6

Лица с рисков фактор Информиране на пациента за рисковете за развитие на заболяване;
тютюнопушене;
Съвети за отказване от тютюнопушенето, включване в налични програми за
отказване при желание на пациента

Z34.9

Z34.8

3

2

Наблюдение върху протичането на нормална първа
бременност
Наблюдение върху протичането на друга нормална
бременност
Наблюдение върху прот и ча не т о на норма л на
бременност, неуточнена

1

Z34.0

4

Периодичност на прегледите според срока на бременността
6

Периодичност на медико-диагностичните изследвания

кръвна захар,
По един път – в V и VІІІ луу ри на – сед и мен т, у роби л и ног ен, нарен месец
кетони (до м.л. ІІІ)

Хемоглобин, еритроцити, хемато- Един път при първо посещение
крит, левкоцити, MCV, MCH СУЕ,

5

Медико-диагностични изследвания

– Един път – при
Ми к робиолог и ч но изследва не на Един път при първо посещение;
първо посещение;
влагалищен секрет
един път в ІХ лун. месец
– един път – в ІV лун. месец;
– в следващите – по преценка

8. Акушерска ехография

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

ВЕСТНИК

7. Вземане на влагалищен се- – Един път при първо покрет за микробиологично из- сещение;
следване
– един път в ІХ лун. месец

6. Вземане на онкопрофилак- – Един път при
тична цитонамазка от женски първо посещение
полови органи

5. Сърдечна дейност на плода – От V лунарен месец – по
един път във всеки лунарен
месец;
– в ІХ и Х – по два пъти

4. Гинекологичен статус

– Онкопрофилактична цитонамазка Един път при
от женски полови органи
първо посещение
– Изследване за сифилис
– Изследване за хепатит В/НвS Ag/
– Изследване за HIV (при съгласие)

ДЪРЖАВЕН

3. Антропометрия (ръст, телес- – в І триместър – един път;
на маса, външна пелвиметрия) – по ед и н п ът във всек и
следващ лунарен месец;
– в ІХ и Х – по два пъти

2. Измерване на артериално – в І триместър – един път; О п р ед е л я н е н а к р ъ вн а г р у п а и Един път – в І триместър (или
кръвно налягане
– по ед и н п ът във всек и Rh фактор
при първо посещение)
следващ лунарен месец;
– в ІХ и Х – по два пъти

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

Вид на прегледите и изследванията

Наименование

Код
по
МКБ
10

Нормална бременност

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

Приложение № 6
към чл. 10, ал. 1
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3

4

1. Същата като при
норма л на бр еменност
2. Един път от 28 –
32 г.с.
1. Същата като при
норма л на бр еменност
2. От 28 – 32 г.с.

1. Същият като при
нормална бременност
2. Една доп ъ лнителна ехография

Възраст под 20 години

Кръвногрупова несъвмести- 1. Същият като при
мост с биологичния баща нормална бремен(по АБО или Резус)
ност
2. Една доп ъ лнителна ехография

3
1. Същата като при
норма л на бр еменност
2. Два пъти

2

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

Периодичност на
прегледите според
срока на бременността

Вид на прегледа
5

Периодичност на медико-диагностичните изследвания

6

Консултативни
прегледи

1. Изследване за алоеритроантитела чрез аглутина ц ионен и ли ензимен
ме т од и л и и н д и рек т ен
антиглобулинов (Coombs)
тест с поливалентен антиглобулинов серум

От 9 – 12 г.с. – при бременни с
предшестващи спонтанни аборти, мъртвораждания, раждания
на деца с хемолитична болест на
новороденото поради изоимунизация, в случаи на установени
антитела при предш. бременности, при предстоящи инвазивни пренатални изследвания
От 17 – 20 г.с. – на бременни с
необременена акушерска анамнеза и отрицателен Резус фактор

7

Периодичност
на консултативните прегледи

6

ДЪРЖАВЕН

1. Същите като при нор- 1. Същата като при нормална
мална бременност
бременност
2. Изследване за хлами- 2. Един път
дия

1. Същите като при нор- 1. Същата като при нормална Пренатална диамална бременност
бременност
гноза съвместно
2. Серумен скрининг за: 2. От 15 – 19 г.с.
от акушер-гине– алфа-фетопротеин
колог и генетик
– свободен бета-ЧХГ за
оценка на риск от синдром на Даун и дефекти на
невралната тръба

4

Медико-диагностични
изследвания

5
Изследване на:
Еднократно
– хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити
– СУЕ
– албумин и седимент в урина

Z35.0 – Z35.9 Бременност с риск

1. Общ преглед (в т.ч. оценка Два пъти: до 7-ия ден и след
на психичен статус, измерване 30-ия ден от раждането
на артериално налягане)
2. Проследяване на инволуция
на матката и кървене от гениталиите
3. М а н уа л но и з с лед ва не н а
млечни жлези, проследяване
на лактацията
4. Пр омоц и я н а к ърмене т о
(здравни съвети и обу чение
по въпросите на кърменето),
правилното хранене, хигиенни
грижи за гърдите и гениталиите

Възраст над 35 години

1

Рискови фактори

2

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

1

Z39.2

БРОЙ 92
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 3

1. Същият като при
нормална бременност
2. Ехография

1. Същият като при
нормална бременност
2 . До п ъ л н и т е л н а
ехография

Бременни с риск от развитие
на диабет:
– п р ед и ш но ра ж да не н а
едър плод
– предишно мъртво ра ждане
– 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

Бременност с друг риск:
произтичащ от външни
фактори (обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми
от социално естество и др.)
други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации,
мед и к а мен т и, кон т а к т с
причинители на инфекциозни забол явани я, теж ка
работа и др.)
1. Същата като при
норма л на бр еменност
2. Един път в
28 – 32 г.с.

1. Същата като при
норма л на бр еменност
2. От 28 – 32 г.с.

3

1. Същите като при нормална бременност
2. Изследване за токсо
плазмоза – при жени със
спонтанни аборти и мъртвораждания
3. Серологично изследване за рубеола – при данни
за контакт с рубеола по
време на бременността

1. Същите като при нормална бременност
2. ОГТТ (орален глюкозотолерантен тест) или
Кръвноза харен п рофи л
(гликиран хемоглобин)

4

5

1. Същата като при нормална
бременност
2. При първо посещение
3. До VІІ лунарен месец

1. Същата като при нормална
бременност
2. При първо посещение – 1 път
– от 24 – 28 г.с. при необременени – 1 път
– в 28 г.с. при обременени

От 26 – 28 г.с. – на бременни с
отрицателен Резус фактор, на
които при първото изследване
не са открити антитела

2

1

4

3
Изследване на:
Еднократно
1. Хемоглобин, хематокрит, диференциално
броене на левкоцити
2. СУЕ
3. Албумин и седимент в урина

Периодичност на медико-диагностичните изследвания
Медико-диагностични изследвания

– При първо посещение – 1 път;
– от 24 до 28 г.с.
при необременени – 1 път;
– в 28 г.с. при обременени

7

ВЕСТНИК

1. Общ преглед (в т.ч. оценка на психичен статус, измерване на Два пъти: до 7-ия ден и след
артериално налягане)
30-ия ден от раждането
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

Периодичност на прегледите

Вид на прегледите и изследванията

Консултация със
с ъ о т ве т н и спе циалисти според
риска

Със специалист
по ендокринология и болести на
обмяната

6

ДЪРЖАВЕН

Z39.2 Рутинно послеродово наблюдение (до 42-рия ден след раждането)

2

1

С Т Р. 2 4
БРОЙ 92
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5
Приложение № 7
към чл. 10, ал. 4

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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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 инА02.0
фекции

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 дихателА15.0
ните органи, потвърдена
бактериологично и хисА15.1
тологично
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

Туберкулоза на дихателА16.0
ните органи, непотвърдена бактериологично или
А16.1
хистологично

Туберкулоза на белите дробове с отрицателни бактериологични и хистологични изследвания
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
А17.1
система
Туберкулоза на други ор- А18.0
гани
А18.1

Менингеална туберкулома (G07*)
Туберкулоза на костите и ставите
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 подк ожната 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
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Ранен сифилис

Късен сифилис
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3

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
А52.0
А52.0
А52.0
А52.0
А52.0
А52.0
А52.0
А52.0

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

М14.6
Н94.0
G05.0
G01
Н48.0
G63.0
Н48.1
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
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7

Невросифилис, неуточнен
N08.8
M73.3
H32.0
H19.0
N74.2
L99.8
H58.8
K67.2
М90.2
K77.0
J99.8
М63.0
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 A53.0
на сифилис
A53.9

Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен

Хроничен вирусен хепатит В18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

В18.8
Б о л е с т, п р е д и з в и к а н а
от ви руса на човешк и я
В24
имунодефицит [HIV], неуточнен
Малария, предизвикана от B51.0
Plasmodium vivax
B51.8
B51.9
Малария, предизвикана от B52.0
Plasmodium malariae
B52.8
B52.9

Сифилис, неуточнен
Друг хроничен вирусен хепатит
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV],
неуточнен
Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с руптура на слезката
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

С Т Р.
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Други видове паразитолоВ53.0
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

В80

Ентеробиоза

Ентеробиоза

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- C00.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
С00.1
УСТНАТА
С00.3

Външна повърхност на горна устна

С00.4

Долна устна, вътрешна повърхност

С00.5

Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

С00.6

Комисура на устните

С00.9

Устна, неуточнена част

Злокачествено новообразу вание на основата на С01
езика
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С02.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ С02.1
ЧАСТИ НА ЕЗИК А
С02.2

Външна повърхност на долна устна
Горна устна, вътрешна повърхност

Злокачествено новообразувание на основата 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 устната
С04.1
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 неуточнени части на устната С06.1
кухина
С06.2

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
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Злокачествено новообразувание на околоушната С07
слюнчена жлеза (паротис)
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С08.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
ДРУГА И НЕУТОЧНЕНА С08.1
Ч АС Т Н А ГОЛ ЕМ И Т Е
С08.8
СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ
С08.9
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С09.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
С ЛИВИЦ АТА (ТОНЗИ- С09.1
ЛА)
С09.8
С09.9
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С10.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
ОРОФАРИНКСА (МЕЗО- С10.1
ФАРИНКС)
С10.2

С Т Р. 2 9
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Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)
Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)
Подезична жлеза (сублингвална)
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации
на големите слюнчени жлези
Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част
Тонзиларна ямка
Тонзиларна дъга
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата
Тонзила, неуточнена
Валекула
Предна повърхност на епиглотиса
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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С11.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
НОСОГЛ ЪТ К АТА (Н А- С11.1
ЗОФАРИНКС)
С11.2

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

С11.3

Предна стена на назофаринкса

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание на пириформения С12
синус
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С13.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
С13.1
ХИПОФАРИНКСА
С13.2

Злокачествено новообразувание на пириформения синус
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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С14.0
В О О Б РА З У В А Н И Е С
ДРУГИ И НЕТОЧНО ОП- С14.2
РЕ Д Е Л ЕН И ЛОК А Л ИЗАЦИИ НА УСТНИТЕ,
УС ТН АТА К У Х ИН А И С14.8
ФАРИНКСА

Фаринкс, неуточнен

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

Шийната част на хранопровода

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

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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А С16.0
СТОМАХА

Кардия

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

БРОЙ 92
3

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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С17.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
С17.1
ТЪНКИТЕ ЧЕРВА
С17.2

Дванадесетопръстник

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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С18.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КО- С18.1
ЛОН)
С18.2

Йеюнум
Илеум

Цекум
Апендикс
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 новообразу вание на ректосигмо- С19
идната област

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

Злокачествено новообразувание на правото черво С20
(ректум)

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С21.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
А Н УС А И А Н А Л Н И Я С21.1
К АНАЛ
С21.8

Анус, неуточнена част

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

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 новообраС23
зувание на жлъчния мехур
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С24.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ С24.1
ЧАСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ
С24.8
ПЪТИЩА

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур
Екстрахепатални жлъчни канали
Ампула на Vater
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища
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Глава на панкреаса
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 храносмилателните органи с друга и С26.1
неточно определена локаС26.8
лизация
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 кухина
С30.1
и средното ухо

Носна кухина

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

Максиларен синус

Средно ухо

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 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 новообраС33
зувание на трахеята
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С34.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
БРОН Х И Т Е И БЕ Л И Я С34.1
ДРОБ
С34.2

Злокачествено новообразувание на трахеята
Главни бронхи
Горен лоб, бронх или бял дроб
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 новообраС37
зувание на тимуса
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С38.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
СЪРЦЕТО, МЕДИАСТИ- С38.1
НУМА И ПЛЕВРАТА
С38.2

Злокачествено новообразувание на тимуса
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
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ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С39.0
В О О Б РА З У В А Н И Е С
Д Р У Г И И Н Е Т ОЧ НО С39.8
ОП РЕ Д Е Л ЕН И ЛОК АЛ ИЗА Ц И И Н А Д И Х АТ Е Л Н И Т Е ОРГА Н И И С39.9
ГРЪДНИЯ КОШ

Горни дихателни пътища, неуточнена част

З л о к а ч е с т в е н о н о в о  С40.0
образу вание на костите
и ставните х ру щ яли на С40.1
крайниците
С40.2

Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ
ХРУЩЯЛИ С ДРУГИ И
Н ЕУ ТОЧ Н ЕН И ЛОК АЛИЗАЦИИ

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

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

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

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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С48.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
РЕТРОПЕРИТОНЕУ М А С48.1
И ПЕРИТОНЕУМА
С48.2
С48.8

Ретроперитонеум
Уточнена част на перитонеума
Перитонеум, неуточнена част
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации
на ретроперитонеума и перитонеума
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ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С49.0
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ДРУ ГИТЕ МЕК И Т ЪК АНИ
С49.2
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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 жлеза
С50.1

Мамила и ареола
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 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 новообразувание на влагалището С52
(вагината)
Злокачествено новообра- С53.0
зу вание на шийката на
С53.1
матката

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)
Ендоцервикс
Екзоцервикс

С53.8

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

С53.9

Шийка на матката, неуточнена част

З л о к а ч е с т в е н о н о в о  С54.0
образувание на тялото на
С54.1
матката
С54.2

Истмус на матката
Ендометриум
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 не С55
уточнена локализация

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

Злокачествено новообраС56
зувание на яйчника

Злокачествено новообразувание на яйчника
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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 новообраС58
зувание на плацентата
Злокачествено новообра- С60.0
зувание на пениса
С60.1

Злокачествено новообразувание на плацентата
Препуциум
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 новообра- С62.0
зувание на тестиса
С62.1
С62.9
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С63.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ С63.1
ЧАСТИ НА МЪЖКИТЕ С63.2
ПОЛОВИ ОРГАНИ
С63.7

Недесцендирал тестис
Десцендирал тестис
Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено
Епидидим
Семенна връв
Скротум
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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
БЪБРЕК А, С ИЗКЛЮЧЕ- С64
НИЕ НА БЪБРЕЧНОТО
ЛЕГЕНЧЕ

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

Злокачествено новообразу ва н ие на б ъбреч но т о С65
легенче

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

Злокачествено новообраС66
зувание на уретера

Злокачествено новообразувание на уретера

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С67.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
С67.1
ПИКОЧНИЯ 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 неуточнени части на пикочните С68.1
органи

Уретра
Парауретрални жлези
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С68.8

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

С68.9

Злокачествено новообразувание на пикочни органи, неуточнено

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С69.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
ОКОТО И Н ЕГОВИ Т Е С69.1
ПРИДАТЪЦИ
С69.2

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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С70.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ С70.1
(МЕНИНГИ)
С70.9

Церебрални менинги

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОС71.0
ВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
ГЛАВНИЯ МОЗЪК
С71.1

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

Спинални менинги
Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено

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 новообра- С72.0
зу ва н ие на г р ъбнач н и я
мозък, черепно-мозъчните С72.1
нерви и други части на цен- С72.2
тралната нервна система
С72.3

Гръбначен мозък
Конска опашка (кауда еквина)
Обонятелен нерв (олфакторен)
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 С73
жлеза

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

Злокачествено новообра- С74.0
зувание на надбъбречната
С74.1
жлеза
С74.9

Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза

Злокачествено новообра- С75.0
зу вание на дру ги ен докринни жлези и сродни С75.1
структури
С75.2

Паращитовидна жлеза

С75.3

Медула на надбъбречната жлеза
Надбъбречна жлеза, неуточнена част
Хипофиза
Краниофарингеален канал
Епифизна (пинеална) жлеза
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С75.4

Каротидни телца

С75.5

Аортно телце и други параганглии

С75.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена

С75.9

Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза, неуточнено

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НО- С76.0
В О О Б РА З У В А Н И Е С
Д Р У Г И И Н Е Т ОЧ НО С76.1
ОП РЕ Д Е Л ЕН И ЛОК А- С76.2
ЛИЗАЦИИ
С76.3

Глава, лице и шия
Гръден кош
Корем
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 НЕУТОЧ- С77.0
НЕНО ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВ О ОБРА З У В А- С77.1
Н И Е Н А Л И МФН И Т Е С77.2
ВЪЗЛИ
С77.3

Лимфни възли на главата, лицето и шията
Интраторакални лимфни възли
Интра-абдоминални лимфни възли
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 С78.0
новообразувание на дихателната и храносмилател- С78.1
ната 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

С78.8

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи

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

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 новообразувание с неуточнена ло- C80
кализация

Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

Болест на Hodgkin

С81.0

Лимфоцитно преобладаване

С81.1

Нодуларна склероза
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С81.2

Смесен целуларитет

С81.3

Лифмоцитно изчерпване

С81.7

Друга болест на Hodgkin

С81.9

Болест на Hodgkin, неуточнена

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

Дифузен нехочкинов лим- C83.0
фом
C83.1

Дребноклетъчен (дифузен)
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

Периферни и кожни Т-кле- С84.0
тъчни лимфоми
С84.1

Mycosis fungoides

C84.2

Т-зонов лимфом

C84.3

Лимфоепителоиден лимфом

C84.4

Периферен Т-клетъчен лимфом

C84.5

Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ С85.0
ТИПОВЕ НА НЕХОЧКИC85.1
НОВ ЛИМФОМ
С85.7
С85.9
Злокачествени имунопро- C88.0
лиферативни болести
C88.1

Болест на Sezary

Лимфосарком
В-клетъчен лимфом, неуточнен
Други уточнени типове на нехочкинов лимфом
Нехочкинов лимфом, неуточнен
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

М НОЖ Е С Т ВЕ Н М И Е - С90.0
ЛОМ И ЗЛОК АЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ С90.1
НОВООБРАЗУВАНИЯ
C90.2

Множествен миелом

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

Плазмоклетъчна левкемия
Плазмоцитом, екстрамедуларен
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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

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

Левкемия с неуточнен кле- C95.0
тъчен тип
С95.1
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Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип
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 злока- С96.0
чествени новообразувания
на лимфната, кръвотвор- С96.1
ната и сродните им тъкани
C96.3

Болест на Letterer – Sive
Злокачествена хистиоцитоза
Истински хистиоцитен лимфом

C96.7

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

С96.2

Злокачествен мастоклетъчен тумор

С96.9

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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС
СА МОСТОЯТЕЛНИ
C97
(П ЪРВИ Ч Н И) М НО Ж ЕС ТВЕНИ ЛОК А ЛИЗАЦИИ
К А РЦ И НОМ I N S I T U D00.0
Н А УС Т Н АТА К У Х ИН А , Х РА НОП РОВОД А D00.1
И СТОМАХА
D00.2
К АРЦИНОМ IN SITU НА D01.0
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
Х РА НОС М И Л АТ Е Л Н И D01.1
ОРГАНИ
D01.2

ЗЛОК АЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ
(ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОК АЛИЗАЦИИ
Устни, устна кухина и фаринкс
Хранопровод
Стомах
Колон
Ректосигмоидална област
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
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К АРЦИНОМ IN SITU НА D02.0
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МЕЛАНОМ IN SITU
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Ларинкс
Трахея
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

К АРЦИНОМ IN SITU НА D04.0
КОЖ АТА
D04.1

Кожа на устни
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

К АРЦИНОМ IN SITU НА D05.0
МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА
D05.1

Лобуларен карцином in situ
Интрадуктален карцином in situ

D05.7

Друг карцином in situ на млечната жлеза

D05.9

Карцином in situ на млечната жлеза, неуточнен

К АРЦИНОМ IN SITU НА D06.0
ШИЙК АТА НА МАТК АD06.1
ТА
D06.7
D06.9
К АРЦИНОМ IN SITU НА D07.0
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
D07.1
ПОЛОВИ ОРГАНИ
D07.2

Ендоцервикс
Екзоцервикс
Други части на шийката на матката
Шийка на матката, неуточнена част
Ендометриум
Вулва
Влагалище

D07.3

Други и неуточнени женски полови органи

D07.4

Пенис

D07.5

Простата

D07.6

Други и неуточнени мъжки полови органи

К АРЦИНОМ IN SITU С D09.0
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
D09.1
ЛОК АЛИЗАЦИИ
D09.2

Пикочен мехур
Други и неуточнени пикочни органи
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
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Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О D10.0
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
НА УСТНИТЕ, УСТНАТА D10.1
КУХИНА И ФАРИНКСА D10.2

3
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

Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О D11.0
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮН- D11.7
ЧЕНИ ЖЛЕЗИ
D11.9

Паротидна жлеза

Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О D12.0
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
НА КОЛОНА, РЕКТУМА, D12.1
А Н УС А И А Н А Л Н И Я D12.2
К АНАЛ
D12.3

Цекум

Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
НА ДРУГИ И НЕТОЧНО
ОПРЕДЕЛЕНИ Ч АСТИ
НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА
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Други големи слюнчени жлези
Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част
Апендикс
Възходяща част (асценденс) на колона
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

Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О D14.0
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
НА СРЕДНОТО УХО И D14.1
Д И Х АТ Е Л Н АТА С ИС - D14.2
ТЕМА
D14.3
D14.4
Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О D15.0
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
НА ДРУГИ И НЕУТОЧ- D15.1
НЕНИ ОРГАНИ В ГРЪД- D15.2
НИЯ КОШ
D15.7
D15.9
Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О D16.0
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
НА КОСТИТЕ И СТАВ- D16.1
НИТЕ ХРУЩЯЛИ
D16.2

Средно ухо, носна кухина и синуси
Ларинкс
Трахея
Бронхи и бял дроб
Дихателна система, с неуточнена локализация
Тимус
Сърце
Медиастинум
Други уточнени органи в гръдния кош
Орган в гръдния кош, неуточнен
Скапула и дълги кости на горен крайник
Къси кости на горен крайник
Дълги кости на долен крайник

D16.3

Къси кости на долен крайник

D16.4

Кости на черепа и лицето
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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

Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О
D17.0
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
НА МАСТНАТА ТЪК АН
D17.1

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и под
кожната тъкан на главата, лицето и шията
Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и под
кожната тъкан на тялото

D17.2

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и под
кожната тъкан на крайниците

D17.3

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и под
кожната 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 ЛИМ- D18.0
ФАНГИОМ С К АКВАТО
И ДА Е ЛОК АЛИЗАЦИЯ D18.1

Хемангиом с каквато и да е локализация

Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О D19.0
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
Н А МЕЗОТ Е ЛИ А ЛН А- D19.1
ТА ТЪК АН
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

Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О D20.0
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
НА МЕК АТА ТЪК АН НА
РЕТРОПЕРИТОНЕУ М А D20.1
И ПЕРИТОНЕУМА

Ретроперитонеум

ДРУГИ ДОБРОК АЧЕСТ- D21.0
ВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛ- D21.1
НАТА И ДРУГИ МЕКИ
ТЪК АНИ
D21.2

Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето и шията

МЕЛ А НОЦИТЕН
ВУС

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

D21.6

Съединителна и други меки тъкани на тялото, неуточнена част

D21.9

Съединителна и други меки тъкани, с неуточнена локализация

НЕ- 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

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

ДРУГИ ДОБРОК АЧЕСТ- D23.0
ВЕНИ НОВООБРАЗУВАD23.1
НИЯ НА КОЖ АТА
D23.2

3
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

Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е D24
НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

ЛЕЙОМИОМ Н А М АТ- D25.0
К АТА
D25.1

Субмукозен лейомиом на матката

D25.2

Субсерозен лейомиом на матката

D25.9

Лейомиом на матката, неуточнен

ДРУГИ ДОБРОК АЧЕСТ- D26.0
ВЕНИ НОВООБРАЗУВАD26.1
НИЯ НА МАТК АТА
D26.7
D26.9
Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е D27
НА ЯЙЧНИК А
Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
Н А Д Р У Г И И Н Е УТОЧНЕНИ Ч АСТИ Н А
Ж Е НС К И Т Е ПОЛОВИ
ОРГАНИ
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Интрамурален лейомиом на матката

Шийка на матката
Тяло на матката
Други части на матката
Матка, неуточнена част
ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИК А

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

Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О D29.0
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ D29.1
ОРГАНИ
D29.2

Пенис
Простата
Тестис

D29.3

Епидидим

D29.4

Скротум

D29.7

Други мъжки полови органи

D29.9

Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О D30.0
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
Н А П И КОЧ Н И Т Е ОР- D30.1
ГАНИ
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

Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О D31.0
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
НА ОКОТО И НЕГОВИ- D31.1
ТЕ ПРИДАТЪЦИ
D31.2

Конюнктива
Роговица
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

Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О D32.0
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
Н А МОЗ ЪЧ Н И Т Е ОБ - D32.1
ВИВКИ (МЕНИНГИТЕ) D32.9

Обвивки на главния мозък

Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
Н А ГЛ А ВНИ Я МОЗЪК
И Д Р У Г И Ч АС Т И Н А
ЦЕНТРА ЛН АТА 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

Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
D34
Н А Щ И Т ОВИ Д Н АТА
ЖЛЕЗА
Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О D35.0
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
НА ДРУГИ И НЕУТОЧ- D35.1
Н ЕН И ЕН ДОК РИ Н Н И D35.2
ЖЛЕЗИ
D35.3

НОВООБРАЗУВАНИЕ С
Н Е ОП РЕ Д Е Л Е Н И Л И
НЕИЗВЕСТЕН Х А РА КТЕР НА СРЕДНОТО УХО,
Д И Х АТ Е Л Н АТА С ИС ТЕМА И ОРГАНИТЕ В
ГРЪДНИЯ КОШ

Мозъчни обвивки, неуточнени

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВАНИЕ Н А ЩИТОВИДН АТА
ЖЛЕЗА
Надбъбречна жлеза
Паращитовидна жлеза
Хипофиза
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

Д О Б Р О К АЧ Е С Т В Е Н О D36.0
НОВООБРАЗУВАНИЕ С
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ D36.1
ЛОК АЛИЗАЦИИ
D36.7
НОВООБРАЗУВАНИЕ С
Н Е ОП РЕ Д Е Л Е Н И Л И
НЕИЗВЕСТЕН Х А РА КТЕР НА УСТНАТА КУХ ИН А И Х РА НОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

Обвивки на гръбначния мозък

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
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НОВООБРАЗУВАНИЕ С D39.0
Н Е ОП РЕ Д Е Л Е Н И Л И
НЕИЗВЕСТЕН Х А РА К- D39.1
Т Е Р Н А Ж Е НС К И Т Е D39.2
ПОЛОВИ ОРГАНИ
D39.7
D39.9
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3

Матка
Яйчник
Плацента
Други женски полови органи
Женски полови органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С D40.0
Н Е ОП РЕ Д Е Л Е Н И Л И
НЕИЗВЕСТЕН Х А РА К- D40.1
ТЕР НА МЪЖКИТЕ ПО- D40.7
ЛОВИ ОРГАНИ
D40.9

Простата

НОВООБРАЗУВАНИЕ С D41.0
Н Е ОП РЕ Д Е Л Е Н И Л И
НЕИЗВЕСТЕН Х А РА К- D41.1
Т ЕР Н А ПИКОЧНИ Т Е D41.2
ОРГАНИ
D41.3

Бъбрек

Тестис
Други мъжки полови органи
Мъжки полови органи, неуточнени
Бъбречно легенче
Уретер
Уретра

D41.4

Пикочен мехур

D41.7

Други пикочни органи

D41.9

Пикочни органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С D42.0
Н Е ОП РЕ Д Е Л Е Н И Л И
НЕИЗВЕСТЕН Х А РА К- D42.1
Т ЕР Н А МОЗ ЪЧ Н И Т Е
D42.9
ОБВИВКИ

Менинги на главния мозък

НОВООБРАЗУВАНИЕ С
Н Е ОП РЕ Д Е Л Е Н И Л И
НЕИЗВЕСТЕН Х А РА КТЕР 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

НОВООБРАЗУВАНИЕ С D44.0
Н Е ОП РЕ Д Е Л Е Н И Л И
НЕИЗВЕСТЕН Х А РА К- D44.1
ТЕР НА ЕНДОКРИННИ- D44.2
ТЕ ЖЛЕЗИ
D44.3

ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА

Менинги на гръбначния мозък
Менинги, неуточнени

Щитовидна жлеза
Надбъбречна жлеза
Паращитовидна жлеза
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

МИЕЛОДИСПЛ АСТИЧ- D46.0
НИ СИНДРОМИ
D46.1

Рефрактерна анемия без сидеробласти, определена така
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
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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

Желязонедоимъчна анеD50.0
мия
D50.9
Витамин В12-недоимъчна
D51.0
анемия
D51.9
Фолиевонедоимъчна ане- D52.0
мия
D52.9

Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв
(хронична)
Желязонедоимъчна анемия, неуточнена
Витамин B12-недоимъчна анемия, причинена от недоимък на вътрешен
фактор
Витамин В12-недоимъчна анемия, неуточнена
Фолиевонедоимъчна анемия, свързана с храненето
Фолиевонедоимъчна анемия, неуточнена

Други анемии, свързани с
D53.9
храненето

Анемия, свързана с храненето, неуточнена

Анемия, дължаща се на
D55.0
ензимни нарушения

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

Таласемия

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 наD57.1
рушения
Други наследствени хемо- D58.0
литични анемии
D58.1

Сърповидно-клетъчна анемия без криза
Наследствена сфероцитоза
Наследствена елиптоцитоза

D58.2

Други хемоглобинопатии

D58.8

Други уточнени наследствени хемолитични анемии

D58.9

Наследствена хемолитична анемия, неуточнена

Придобита хемолитична D59.1
анемия
D59.5
D59.9
Придобита (чиста) апла- D60.0
зия на еритроцитите (еритD60.9
робластопения)

Други автоимунни хемолитични анемии
Пароксизмална нощна хемоглубинурия (синдром на Marchiava-Micheli)
Придобита хемолитична анемия, неуточнена
Хронична придобита (чиста) аплазия на еритроцитите
Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите, неуточнена
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Конституционална апластична анемия

D61.9

Апластична анемия, неуточнена

D64.0

Наследствена сидеробластна анемия

D64.4

Конгенитална дизеритропоетична анемия

Вроден дефицит на факD66
тор VIII

Вроден дефицит на фактор VIII

Вроден дефицит на факD67
тор IX

Вроден дефицит на фактор IX

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

D80.0

Наследствена хипогамаглобулинемия

D80.1

Нефамилна хипогамаглобулинемия

D80.2

Селективен дефицит на имуноглобулин А (IgA)

D80.3

Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG]

Имунодефицит с преоб- D80.4
ладаващ недостиг на ан- D80.5
титела

Селективен дефицит на имуноглобулин М (IgМ)
Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM]

D80.6

Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хипер
имуноглобулинемия

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]

Комбинирани имунодефи- D81.4
цитни състояния
D81.5

Синдром на Nezelof
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

Имунодефицит, свързан с
D82.3
други значителни дефекти

Обик новен променлив
имунодефицит
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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
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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

Други видове хипотире- Е03.0
оидизъм
Е03.1

Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша

Е03.8

Други уточнени видове хипотиреоидизъм

Вроден хипотиреоидизъм без гуша

Други видове нетоксична Е04.0
гуша
Е04.9

Нетоксична дифузна гуша

Тиреотоксикоза

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

Е05.8

Други видове тиреотоксикоза

Е06.3

Автоимунен тиреоидит

Тиреоидит

Други болести на щитоЕ07.1
видната жлеза
Инсулинозависим захарен Е10.2
диабет
Е10.3

Хипопаратиреоидизъм

Нетоксична гуша, неуточнена

Дисхормонална гуша
Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения
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

Хиперфункция на хипо- Е22.0
физата
Е22.1
Е22.8

Акромегалия и хипофизарен гигантизъм
Хиперпролактинемия
Други хиперфункции на хипофизата

Хипофункция и други раз- Е23.0
стройства на хипофизата
Е23.2

Хипопитуитаризъм

Синдром на Cushing

Синдром на Cushing с хипофизарен произход

Е24.0

Безвкусен диабет

А дреногенита лни разЕ25.0
стройства

Вродени адреногенитални разстройства, свързани с ензимен дефицит

Хипералдостеронизъм

Е26.0

Първичен хипералдостеронизъм

Е26.1

Вторичен хипералдостеронизъм

Е26.8

Други форми на хипералдостеронизъм

Дру г и ра з с т р ойс т ва на Е27.1
надбъбречните жлези
Е27.4
Е27.5

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

Дисфункция на яйчниците E28.2

Синдром на поликистоза на яйчниците

Нарушения в пубертета

Е30.0

Закъснял пубертет

Е30.1

Преждевременен пубертет

Дру г и ен док ри н н и разЕ34.3
стройства

Нанизъм, некласифициран другаде

Недоимък на витамин D Е55.0

Рахит, активен
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РА З С Т Р О Й С Т В А Н А Е70.0
ОБМ Я Н АТА Н А А Р О МАТНИТЕ АМИНОКИ- Е70.1
СЕЛИНИ
Е70.2

Класическа фенилкетонурия

Разстройства на обмяна- Е71.1
та на аминокиселините с
разк лонена верига и на Е71.3
мастните киселини

Други разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига

ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА
Н А О Б М Я Н А Т А Н А Е72.2
АМИНОКИСЕЛИНИТЕ

Други видове хиперфенилаланинемия
Разстройства на обмяната на тирозина

Разстройство на обмяната на мастните киселини
Разстройства на метаболитния цикъл на уреята

Други разстройства на об- Е74.0
мяната на въглехидратите
Е74.2

Болести на натрупването на гликоген

Разстройства на обмяната Е75.0
на сфинголипидите и други нарушения на натруп- Е75.2
ването на липидите

Ганглиозидоза

Разстройства на обмяната
на глюкозаминогликаните

Разстройства на обмяната на галактоза

Други сфинголипидози

Е76.1

Мукополизахаридоза тип 2

Е76.2

Други мукополизахаридози

Разстройства на обмяната
Е79.1
на пурина и пиримидина
Разстройства на минерал- E83.0
ната обмяна
Е83.3
Е83.5

Синдром на Lesch-Nyhan
Разстройства на обмяната на медта
Разстройства на обмяната на фосфора
Разстройства на обмяната на калция

Кистозна фиброза (муко- Е84.0
висцидоза)
Е84.1

Кистозна фиброза с белодробни 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

Маниен епизод

Биполярно афективно раз- F31.0
стройство
F31.1

Депресивен епизод

Кистозна фиброза с чревни прояви

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – хипоманиен
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

F32.0

Лек депресивен епизод
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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

РЕЦИ ДИВИРА ЩО ДЕ- F33.0
ПРЕСИВНО РАЗСТРОЙF33.1
СТВО

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

Фобийни тревожни раз- F40.0
стройства
F40.1

Агорафобия
Социални фобии

F40.2

Специфични (изолирани) фобии

F40.8

Други фобийни тревожни разстройства

Обсесивно-комп улсивно F42.0
разстройство
F42.1

С преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъвквания
С преобладаване на компулсивни действия [натрапливи ритуали]

F42.2

Смесени натрапливи мисли и действия

F42.8

Други обсесивно-компулсивни разстройства

Дисоциативни (конверси- F44.0
онни) разстройства
F44.3

Дисоциативна амнезия
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

Дру г и невро т и ч н и ра з - F48.0
стройства
F48.1
F48.8
Генерализирани разстрой- F84.0
ства в развитието
F84.1

Неврастения
Синдром на деперсонализация – дереализация
Други уточнени невротични разстройства
Детски аутизъм
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

Х и п е р к и н е т и ч н и р а з - F90.0
стройства
F90.1
F90.8
Разс т ройс т ва в поведе F91.3
нието
Емоциона лни разст рой- F93.0
ства с начало, типично за
F93.1
детството
F93.2

Нарушение на активността и вниманието
Хиперкинетично разстройство на поведението
Други хиперкинетични разстройства
Разстройство с противопоставяне и предизвикателство
Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла
Фобийно тревожно разстройство в детството
Разстройство със социална тревожност в детството
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Разстройства на социално- F94.1
то функциониране с начало, типично за детството F94.2
и юношеството

Разстройство на привързаност в детството, реактивен тип

Други поведенчески и емо- F98.4
ционални разстройства с
начало, типично за дет- F98.6
ството и юношеството

Разстройство със стереотипни движения

Енцефалит, миелит, енцеG04.8
фаломиелит

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
Множествена склероза
Епилепсия

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

G35

Множествена склероза

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

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

Увреж дания на лицевия G51.0
нерв
G51.1

Парализа на Bell

Увреждания на други че- G52.0
репно-мозъчни нерви
G52.1

Увреждания на обонятелния нерв
Увреждания на n. glossopharingeus

G52.2

Увреждания на n. vagus

G52.3

Увреждания на подезичния нерв

G52.7

Множествени увреждания на черепно-мозъчните нерви

Увреждания на нервните G54.0
коренчета и плексуси
G54.1
G54.2
Myasthenia gravis и други
у вреж да н и я на нервно - G70.0
мускулния синапс
Първични мускулни ув- G71.0
реждания
G71.1
Други миопатии

Възпаление на ganglion geniculi

Увреждания на брахиалния плексус
Увреждания на лумбо-сакралния плексус
Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде
Myasthenia gravis
Мускулна дистрофия
Миотонични увреждания

G71.2

Вродени миопатии

G72.2

Миопатия, предизвикана от други токсични вещества

G72.3

Периодична парализа

Де т ск а цер ебра л на п а- G80.0
рализа
G80.1

Спастична церебрална парализа
Спастична диплегия

G80.2

Детска хемиплегия

G80.3

Дискинетична церебрална парализа

G80.4

Атактична церебрална парализа

G80.8

Друга детска церебрална парализа
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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

Други увреждания на глав- G93.0
ния мозък
G93.1
G93.4

Церебрална киста
Аноксично увреждане на главния мозък, некласирано другаде
Енцефалопатия, неуточнена

Други болести на гръбначG95.0
ния мозък

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 рогоН18.6
вицата

Кератоконус

Иридоциклит

Н20.1

Хроничен иридоциклит

Други видове катаракта

Н26.0

Детска, юношеска и пресенилна катаракта

Хориорет и на л но въ зпаН30.0
ление

Огнищно хориоретинално възпаление

Отлепване и разкъсване Н33.2
на ретината
Н33.5

Серозно отлепване на ретината

Оклузия на съдовете на H34.0
ретината
H34.1

Преходна ретинална артериална оклузия

Други форми на отлепване на ретината
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 ретината Н35.3
Н35.4

Дегенерация на макулата и задния полюс
Периферни ретинални дегенерации

УВРЕЖДАНИЯ НА РЕТИНАТА ПРИ БОЛЕСТИ,
Н36.0
К Л АС ИФИ Ц И РА Н И
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
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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 зрител- Н47.2
н и я нерв и зри т ел н и т е
Н47.5
пътища
Н47.6

Атрофия на зрителния нерв

Слепота и намалено зре- H54.0
ние
H54.1

Слепота на двете очи

Увреждания на другите зрителни пътища
Увреждания на зрителната област в кората
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 Н65.2
средното ухо
Н65.3
Гнойно и неуточнено възН66.1
паление на средното ухо

Хронично серозно възпаление на средното ухо
Хронично мукоидно възпаление на средното ухо
Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо

Мастоидит и сродни със- Н70.1
тояния
Н70.2

Хроничен мастоидит

Глу хота, свързана с на- Н90.0
рушения в провеждането
на зву ка (конду ктивна),
и невросензорна заг уба Н90.3
на слуха

Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха

Петрозит

Двустранна невросензорна загуба на слуха

Други болести на ухото,
Н93.3
некласифицирани другаде

Болести на слуховия нерв

Увреж дани я на у хото и
мастоидния израстък след
Н95.1
медиц инск и п роцед у ри,
некласифицирани другаде

Други увреждания след мастоидектомия

Ревматизъм без данни за
I00
засягане на сърцето

Ревматизъм без данни за засягане на сърцето

Ревмати чни болест и на I05.0
митралната клапа
I05.1
I05.2
Ревмати чни болест и на I06.0
аортната клапа
I06.1
I06.2

Митрална стеноза
Ревматична митрална инсуфициенция
Митрална стеноза и инсуфициенция
Ревматична аортна стеноза
Ревматична аортна инсуфициенция
Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция

Други ревматични болести I09.0
на сърцето
I09.2

Ревматичен миокардит

Есенциална хипертония

Есенциална (първична) хипертония

I10

Хроничен ревматичен перикардит

Хипертонична болест на I11.0
сърцето
I11.9

Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност

Х и п е р т о н и ч е н б ъ б р е к I12.0
(хипертонична бъбречна
I12.9
болест)

Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност

Съчетание на хипертоничI13.0
но сърце с хипертоничен
бъбрек
I13.1

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

I13.2

Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност

Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност

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

Други болести на пери- I31.0
карда
I31.1

Хроничен адхезивен перикардит

Неревматични болести на I34.0
митралната клапа
I34.1

Митрална (клапна) инсуфициенция
Митрален (клапен) пролапс

I34.2

Неревматична митрална (клапна) стеноза

I34.8

Други неревматични болести на митралната клапа

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

Хроничен констриктивен перикардит

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

Кардиомиопатия при бо- I43.1
лести, к ласифицирани
I43.8
другаде

Кардиомиопатия при метаболитни нарушения
Кардиомиопатия при други болести, класифицирани другаде

Атриовентрикуларен блок
I44.2
и ляв бедрен блок

Атриовентрикуларен блок, пълен

Други проводни нарушеI45.6
ния

Синдром на преждевременното възбуждане

Предс ърд но м ъж дене и
I48
трептене

Предсърдно мъждене и трептене

Ус лож нен и я и не т оч но I51.4
оп р еделен и б олес т и на
I51.7
сърцето
I51.8

Миокардит, неуточнен

Вазомоторен и алергичен J30.1
ринит
J30.2

Алергичен ринит, причинен от полени

J30.3

Кардиомегалия
Други неточно определени болести на сърцето
Други сезонни алергични ринити
Други алергични ринити

Обикновен и слузно-гноен
J41.0
хроничен бронхит

Обикновен хроничен бронхит

Друга хронична обструкJ44.0
тивна белодробна болест

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

Астма

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
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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

Язва на дванадесетопръст- K26.0
ника
K26.1

Болест на Crohn

ВЕСТНИК

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИК А, Остра с кръвоизлив
ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИК А, Остра с перфорация

K26.2

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИК А, Остра с кръвоизлив и перфорация

K26.3

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИК А, Остра без кръвоизлив или
перфорация

K26.4

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИК А, Хронична или неуточнена,
с кръвоизлив

K26.5

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИК А, Хронична или неуточнена,
с перфорация

K26.6

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИК А, Хронична или неуточнена, с
кръвоизлив и перфорация

K26.7

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИК А, Хронична, без кръвоизлив
или перфорация

K26.9

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИК А, 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

Чернодробна недостатъч- K72.0
но с т, нек ласифи ц и ра на
K72.1
другаде
K72.9
Хроничен хепатит, неклаK73.0
сифициран другаде
Фиброза и цироза на чер- K74.2
ния дроб
K74.3
K74.4

Остра или подостра чернодробна недостатъчност
Хронична чернодробна недостатъчност
Чернодробна недостатъчност, неуточнена
Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде
Чернодробна фиброза с чернодробна склероза
Първична билиарна цироза
Вторична билиарна цироза

ЖЛЪЧНОКАМЕННА БО- К80.1
ЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА]
К80.4

Камъни на жлъчния мехур с друг холецистит

Други болести на задсто- K86.0
машната жлеза
K86.1

Хроничен панкреатит с алкохолна етиология

Нару шена р е з ор бц и я в K90.0
червата
K90.2

Цьолиакия

Пемфигус

Камъни на жлъчните пътища с холецистит
Други хронични панкреатити
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
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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

L40.5

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

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

Еrythema multiforme

Други локализирани изме- L94.0
нения на съединителната
L94.1
тъкан

Локализирана склеродермия (morphea)

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
паразитни болести, класи- M01.2
фицирани другаде
M01.3

Линеарна склеродермия

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

Постинфек циозни и ре- M03.0
активни артропатии при
болести, класифицирани M03.1
другаде
M03.2

Постменингококов артрит (А39.8†)

Реактивни артропатии

M03.6
Ю н о ш е с к и (ю в е н и л е н) М08.0
артрит
М08.1

Постинфекциозна артропатия при сифилис
Други постинфекциозни артропатии при болести, класифицирани другаде
Реактивна артропатия при други болести, класифицирани другаде
Юношески ревматоиден артрит
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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erythematodes
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3
Възлест полиартериит
Грануломатоза на Wegener
Синдром на аортната дъга (Takayasu)

М31.5

Гигантоклетъчен артериит с ревматична полимиалгия

М31.6

Други гигантоклетъчни артериити

l u p u s M32.0

Дерматополимиозит
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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

Дру г и системни у вреж- М35.0
дания на съединителната
М35.2
тъкан

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

Други възпалителни спон- М46.0
дилопатити
М46.1
Спондилоза

Други спондилопатии

Синдром на Behcet

Ентезопатия на гръбначния стълб
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

М48.3

Травматична спондилопатия

Увреж да н и я на меж д уМ50.0
прешленните дискове в
шийния отдел
М50.1
М50.8

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

Синовити и теносиновити М65.2

Калцифициращ тендинит

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

Руптура на синовията

Остеомиелит

Спонтанна руптура на екстензорните сухожилия

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
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Болест на Paget (деформи- М88.0
ращ остеит)
М88.8

Увреждане на черепа при болестта на Paget

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

Юношеска остеохондроза на таза

Увреждане в други кости при болестта на Paget
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

Други юношески остео- М92.0
хондрози
М92.1

Ювенилна остеохондроза на раменната става
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 синдN03.0
ром

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

Нефрозен синдром

Нефритен синдром, неуN05.0
точнен

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУ ТОЧНЕН, Незначителни гломерулни
нарушения

N05.1

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N05.2

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен мембранозен гломерулонефрит
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N05.5

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит
НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит
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

N05.3
N05.4

Хроничен тубулоинтести- N11.0
циален нефрит
N11.1

Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс
Хроничен обструктивен пиелонефрит

N11.8

Други хронични тубулоинтерстициални нефрити

N11.9

Хроничен тубулоинтерстициален нефрит, неуточнен

Обструктивна и рефлуксна N13.0
нефропатия
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

Хронична бъбречна недос- N18.0
татъчност
N18.8
N18.9

Терминален стадий на бъбречна болест
Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност
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 дих ат ел н и т е орга н и, въ з - Р27.1
никващи в перинаталния
период
Вродена хидроцефалия
Q03.0

Спина бифида

Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период
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

Други вродени аномалии Q07.0
на нервната система
Анофталм, микрофталм и Q11.1
макрофталм
Q11.2
Q11.3
Вродени аномалии на ле- Q12.0
щата
Q12.2
Q12.3

Синдром на Arnold – Chiari
Други форми на анофталм
Микрофталм
Макрофталм
Вродена катаракта
Колобома на лещата
Вродена афакия
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Вродена глаукома
Вродена липса, атрезия и стриктура на слуховия канал
Липса на Евстахиева тръба
Вродена аномалия на слуховите костици

Q16.4

Други вродени аномалии на средното ухо

Q16.5

Вродена аномалия на вътрешното ухо

Вродени аномалии на сър- Q20.0
дечните камери и съобщиQ20.1
телните отвори
Q20.3
Q20.4
Вродени аномалии на сър- Q21.0
дечната преграда
Q21.1

Общ артериален трункус
Удвоен изходен отвор на дясната камера
Дискордантно свързване на камерите с артериите
Удвоен камерен входен отвор
Междукамерен септален дефект
Междупредсърден септален дефект

Q21.2

Предсърднокамерен септален дефект

Q21.3

Тетралогия на Fallot

Q21.4

Аортопулмонален септален дефект

Вродени аномалии на пул- Q22.0
моналната и трикуспидалQ22.1
ната клапа
Q22.2

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

В р о д е н и а н о м а л и и н а Q23.0
аор т ната и м и т ра л ната
Q23.1
клапа
Q23.2

Вродена стеноза на аортната клапа
Вродена инсуфициенция на аортната клапа
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
на периф ерната с ъдова Q27.8
система
Вродени аномалии на бе- Q33.0
лия дроб
Q33.3
Q33.6

Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова система
Вродена белодробна кистоза
Агенезия на белия дроб
Хипоплазия и дисплазия на белия дроб
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Q39.1
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Атрезия на хранопровода без трахеоезофагеална фистула
Атрезия на хранопровода с трахеоезофагеална фистула

Q39.2

Вродена трахеоезофагеална фистула без атрезия

Q39.3

Вродена стеноза и стриктура на хранопровода

Други вродени аномалии Q43.0
на черва
Q43.1
Q43.2

Дивертикул на Meckel
Болест на Hirschprung
Други вродени функционални нарушения на колона

К истозна болест на бъ- Q61.1
брека
Q61.4

Бъбречна поликистоза, инфантилен тип

Вродени нарушения в про- Q62.0
ходимостта на бъбречното
легенче и вродени анома- Q62.1
лии на уретера
Q62.2

Вродена хидронефроза

Q62.4

Бъбречна дисплазия
Атрезия и стеноза на уретера
Вроден мегауретер
Агенезия на уретера

Вродени деформации на Q65.0
бедрото
Q65.1

Вродена луксация на бедрото, едностранна

О с т е о хо н д р о д и с п л а з и я Q77.0
с дефекти в растежа на
тръбестите кости и гръб- Q77.2
начния стълб
Q77.4

Ахондрогенеза

Epidermolysis bullosa

Синдром на късото ребро
Ахондроплазия

Q77.6

Хондроектодермална дисплазия

Q77.7

Спондилоепифизарна дисплазия

Други остеохондродисп- Q78.0
лазии
Q78.1

Вродена ихтиоза

Вродена луксация на бедрото, двустранна

Остеогенезис имперфекта
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
на вродени аномалии, за- Q87.1
сягащи 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

Синдром на Turner

Последици от травми на Т90.3
главата
T90.5

Последица от травми на черепно-мозъчните нерви
Последици от вътречерепна травма

Последици от травми на
Т91.3
шията и тялото

Последици от травми на гръбначния мозък

Последици от травми на
Т92.4
горен крайник

Последици от травма на нервите на горен крайник
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Последици от травми на
Т93.4
долен крайник

Последици от травми на нервите на долен крайник

Последици от термични
и химични изгаряния и Т95.0
измръзване

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

Последици от термично
и химично изгаряне и из- Т95.1
мръзване

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на тялото

Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан
Z 21
от ви руса на човешк и я
имунодефицит [HIV]

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

Ревмати чни болест и на І05.0 Z95.2
митралната клапа
Наличие на сърдечни и І05.1 Z95.2
с ъ дови и м п л а н т а н т и и
трансплантанти
І05.2 Z95.2

Митрална стеноза. 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

Ревмати чни болест и на І06.0 Z95.2
аортната клапа
Наличие на сърдечни и І06.1 Z95.2
с ъ дови и м п л а н т а н т и и
І06.2 Z95.2
трансплантанти

Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

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

Вторична хипертония
I15.0 Z95.9
Наличие на сърдечни и
с ъ дови и м п л а н т а н т и и
I15.1 Z95.9
трансплантанти

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
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Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа
Митрален (клапен) пролапс. Наличие на протеза на сърдечна клапа
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
Наличие на сърдечни и І35.0 Z95.3
с ъ дови и м п л а н т а н т и и І35.0 Z95.4
трансплантанти
І35.0 Z95.9

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
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
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на протеза на
І36.0 Z95.2
т ри к усп и да л ната к ла па
сърдечна клапа
Наличие на сърдечни и
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна
с ъ дови и м п л а н т а н т и и І36.0 Z95.3
сърдечна клапа
трансплантанти
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на друг замесІ36.0 Z95.4
тител 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
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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

Вродени анома лии на
аор т ната и м и т ра л ната
клапа
Наличие на сърдечни и
с ъ дови и м п л а н т а н т и и
трансплантанти

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

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 сър- Q21.0
дечната преграда
Z95.9
Наличие на сърдечни и
с ъ дови и м п л а н т а н т и и Q21.1 Z95.9
трансплантанти
Q21.2
Z95.9

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа
Наличие на сърдечни и
с ъ дови и м п л а н т а н т и и
трансплантанти

С Т Р. 6 3
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Атриовентрикуларен блок
и ляв бедрен блок
Наличие на сърдечни и І44.2 Z95.9
с ъ дови и м п л а н т а н т и и
трансплантанти
Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори
Наличие на сърдечни и
с ъ дови и м п л а н т а н т и и
трансплантанти

ВЕСТНИК

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

Q22.0
Z95.9

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

Q22.1 Z95.9

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

Q23.3 Z95.2 Вродена митрална инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа

Вродени аномалии на големите артерии
Наличие на сърдечни и
с ъ дови и м п л а н т а н т и и
трансплантанти

Q23.4
Z95.9

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

Q25.0
Z95.9

Отворен дуктус артериозус. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q25.1
Z95.9

Коарктация на аортата. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат,
неуточнени

Q25.3
Z95.9

Стеноза на аортата. 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
МКБ10

1

Заболяване

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

Други протозойни чревни болести
Вроден сифилис

Ранен сифилис

Късен сифилис

А52.0
А52.0
А52.0
А52.0
А52.0
А52.0
А52.0
А52.0
А52.0

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

М14.6
Н94.0
G05.0
G01
Н48.0
G63.0
Н48.1
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
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7

Невросифилис, неуточнен
N08.8
M73.3
H32.0
H19.0
N74.2
L99.8
H58.8
K67.2
М90.2
K77.0
J99.8
М63.0
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
A53.9

Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен
Сифилис, неуточнен
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В18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

В18.8

Друг хроничен вирусен хепатит

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

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

Малария, предизвикана от Plasmodium B51.0
vivax

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

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

Малария, предизвикана от Plasmodium malariaе, с нефропатия

B52.9

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae, без усложнения

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae, с други
усложнения

Други видове паразитологично потвър- В53.0
дена 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

В80

Ентеробиоза

Ентеробиоза

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- C00.0
НИЕ НА УСТНАТА
С00.1

Външна повърхност на горна устна
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

Злокачест вено новообразу вание на С01
основата на езика

Злокачествено новообразувание на основата на езика

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С02.0
НИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
С02.1
ЧАСТИ НА ЕЗИК А
С02.2

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

Злокачест вено новообразу вание на С03.0
венците
С03.1
С03.9
Злокачествено новообразувание на пода С04.0
на устната кухина
С04.1
С04.9

Горен венец
Долен венец
Венец, неуточнен
Предна част на пода на устната кухина
Странична част на пода на устната кухина
Под на устната кухина, неуточнена част
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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

Злокачест вено новообразу вание на С06.0
други и неуточнени части на устната
С06.1
кухина
С06.2

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

Злокачест вено новообразу вание на С07
околоушната слюнчена жлеза (паротис)

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена
жлеза (паротис)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С08.0
НИЕ НА ДРУГА И НЕУТОЧНЕНА
С08.1
ЧАСТ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ
С08.8
ЖЛЕЗИ

Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

С08.9
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С09.0
НИЕ НА СЛИВИЦАТА (ТОНЗИЛА)
С09.1

Подезична жлеза (сублингвална)
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на големите слюнчени жлези
Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част
Тонзиларна ямка
Тонзиларна дъга

С09.8

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

С09.9

Тонзила, неуточнена

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С10.0
НИЕ НА ОРОФАРИНКСА (МЕЗОС10.1
ФАРИНКС)
С10.2

Валекула
Предна повърхност на епиглотиса
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

ЗЛОК АЧЕС Т ВЕНО НОВООБРАЗУ- С11.0
ВАНИЕ НА НОСОГЛЪТК АТА (НАС11.1
ЗОФАРИНКС)
С11.2

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

С11.3

Предна стена на назофаринкса

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

Злокачест вено новообразу вание на С12
пириформения синус

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С13.0
НИЕ НА ХИПОФАРИНКСА
С13.1

Посткрикоидна област
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

ЗЛОК АЧЕС Т ВЕНО НОВООБРАЗУ- С14.0
ВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПС14.2
РЕ Д Е Л ЕН И ЛОК А Л ИЗА Ц И И Н А
УСТНИТЕ, УСТН АТА КУ ХИН А И С14.8
ФАРИНКСА

Фаринкс, неуточнен

Злокачест вено новообразу вание на С15.0
хранопровода
С15.1

Шийната част на хранопровода

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

С15.2

Коремната част на хранопровода

С15.3

Горната третина на хранопровода

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 6 7
3

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 НОВООБРАЗУВА- С16.0
НИЕ НА СТОМАХА
С16.1

Кардия
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

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С17.0
НИЕ НА ТЪНКИТЕ ЧЕРВА
С17.1

Дванадесетопръстник
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 НОВООБРАЗУВА- С18.0
НИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН)
С18.1

Цекум
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

Злокачест вено новообразу вание на С19
ректосигмоидната област

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

Злокачест вено новообразу вание на С20
правото черво (ректум)

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

ЗЛОК АЧЕС Т ВЕНО НОВООБРАЗУ- С21.0
ВАНИЕ НА АНУСА И АНАЛНИЯ
С21.1
К АНАЛ
С21.8

Анус, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на чер- С22.0
ния дроб и интрахепаталните жлъчни
С22.1
пътища
С22.2

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 черен дроб, неуточнено

Злокачест вено новообразу вание на С23
жлъчния мехур

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур
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ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С24.0
НИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ С24.1
ЧАСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА
С24.8

Екстрахепатални жлъчни канали

Злокачест вено новообразу вание на С25.0
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 панкреас, неуточнено

Злокачест вено новообразу вание на С26.0
храносмилателните органи с друга и С26.1
неточно определена локализация
С26.8
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

Злокачест вено новообразу вание на С30.0
носната кухина и средното ухо
С30.1

Носна кухина

Злокачест вено новообразу вание на С31.0
синусите
С31.1

Максиларен синус

Средно ухо
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

Злокачест вено новообразу вание на С32.0
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 ларинкс, неуточнено

Злокачест вено новообразу вание на С33
трахеята

Злокачествено новообразувание на трахеята

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С34.0
НИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ С34.1

Главни бронхи
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

Злокачест вено новообразу вание на С37
тимуса

Злокачествено новообразувание на тимуса

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С38.0
НИЕ НА СЪРЦЕТО, МЕДИАСТИНУ- С38.1
МА И ПЛЕВРАТА
С38.2

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
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ЗЛОК АЧЕС Т ВЕНО НОВООБРАЗУ- С39.0
ВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПС39.8
РЕ Д Е Л ЕН И ЛОК А Л ИЗА Ц И И Н А
ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ГРЪДС39.9
НИЯ КОШ

Горни дихателни пътища, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на кос- С40.0
тите и ставните хрущяли на крайниците
С40.1

Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник

Неточно определени локализации на дихателната система
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 НОВООБРАЗУВА- С41.0
НИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ
С41.1
ХРУЩЯЛИ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕС41.2
НИ ЛОК АЛИЗАЦИИ

Злокачествен меланом на кожата

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

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

Други злокачествени новообразувания С44.0
на кожата
С44.1

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

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С48.0
НИЕ НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И
С48.1
ПЕРИТОНЕУМА
С48.2
С48.8

Ретроперитонеум
Уточнена част на перитонеума
Перитонеум, неуточнена част
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на ретроперитонеума и перитонеума
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ЗЛОК АЧЕС Т ВЕНО НОВООБРАЗУ- С49.0
ВАНИЕ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И
С49.1
ДРУГИТЕ МЕКИ ТЪК АНИ

Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията

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

Злокачест вено новообразу вание на С50.0
млечната жлеза
С50.1

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

Мамила и ареола
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

Злокачест вено новообразу вание на С51.0
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

Злокачест вено новообразу вание на С52
влагалището (вагината)

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)

Злокачест вено новообразу вание на С53.0
шийката на матката
С53.1

Ендоцервикс
Екзоцервикс

С53.8

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

С53.9

Шийка на матката, неуточнена част

Злокачест вено новообразу вание на С54.0
тялото на матката
С54.1

Истмус на матката
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

Злокачест вено новообразу вание на С55
матката с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена
локализация

Злокачест вено новообразу вание на С56
яйчника

Злокачествено новообразувание на яйчника

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С57.0
НИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
С57.1
ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ
С57.2
ОРГАНИ

Фалопиева тръба
Широка връзка
Кръгла връзка

С57.3

Параметриум

С57.4

Придатъци на матката, неуточнени

С57.7

Други уточнени части на женските полови органи
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С57.8

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

С57.9

Женски полови органи с неуточнена локализация

Злокачест вено новообразу вание на С58
плацентата

Злокачествено новообразувание на плацентата

Злокачест вено новообразу вание на С60.0
пениса
С60.1

Препуциум
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

Злокачест вено новообразу вание на С62.0
тестиса
С62.1
С62.9
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С63.0
НИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
С63.1
Ч АС Т И Н А М ЪЖ К И Т Е ПОЛОВИ
С63.2
ОРГАНИ

Недесцендирал тестис
Десцендирал тестис
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 НОВООБРАЗУВА- С64
НИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ
НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение
на бъбречното легенче

Злокачест вено новообразу вание на С65
бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

Злокачест вено новообразу вание на С66
уретера

Злокачествено новообразувание на уретера

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С67.0
НИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР
С67.1

Триъгълник на пикочния мехур
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

Злокачест вено новообразу вание на С68.0
други и неуточнени части на пикочС68.1
ните органи
С68.8
С68.9
ЗЛОК АЧЕС Т ВЕНО НОВООБРАЗУ- С69.0
ВАНИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ
С69.1
ПРИДАТЪЦИ
С69.2

Уретра
Парауретрални жлези
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на пикочните органи
Злокачествено новообразувание на пикочни органи, не
уточнено
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
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С69.9

Око, неуточнена част

ЗЛОК АЧЕС Т ВЕНО НОВООБРАЗУ- С70.0
ВАНИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ
С70.1
(МЕНИНГИ)
С70.9

Церебрални менинги

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С71.0
НИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК

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

Спинални мениниги
Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено

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

Злокачест вено новообразу вание на С72.0
гръбначния мозък, черепномозъчните
С72.1
нерви и други части на ентралната
С72.2
нервна истема

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

Злокачест вено новообразу вание на С73
щитовидната жлеза

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

Злокачест вено новообразу вание на С74.0
надбъбречната жлеза
С74.1

Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза

С74.9
Злокачест вено новообразу вание на С75.0
дру ги ен док ринни ж лези и сродни
С75.1
структури
С75.2

Медула на надбъбречната жлеза
Надбъбречна жлеза, неуточнена част
Паращитовидна жлеза
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 новообразу вание на ендокринна ж леза,
неуточнено

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВА- С76.0
НИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕС76.1
ДЕЛЕНИ ЛОК АЛИЗАЦИИ
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 ЗЛО- С77.0
КАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ
НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ

Лимфни възли на главата, лицето и шията
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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 новообразу- С78.0
вание на дихателната и храносмилаС78.1
телната 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 не
уточнени дихателни органи

С78.4

Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва

С78.5

Вторично злокачествено новообразу вание 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 не
уточнени храносмилателни органи

Вторично злокачествено новообразу- С79.0
вание с други локализации

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 не
уточнени 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 не- C 80
уточнена 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

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

Дифузен нехочкинов лимфом

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)
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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

Периферни и кожни Т-клетъчни лим- С84.0
фоми
С84.1

Mycosis fungoides

C84.2

Т-зонов лимфом

C84.3

Лимфоепителоиден лимфом

C84.4

Периферен Т-клетъчен лимфом

C84.5

Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ТИПОВЕ С85.0
НА НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ
C85.1

Болест на Sezary

Лимфосарком
В-клетъчен лимфом, неуточнен

С85.7

Други уточнени типове на нехочкинов лимфом

С85.9

Нехочкинов лимфом, неуточнен

Злокачествени имунопролиферативни C88.0
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 ЗЛО- С90.0
К АЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ
С90.1
НОВООБРАЗУВАНИЯ
C90.2

Множествен миелом

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

C93.7

Друга моноцитна левкемия

С93.9

Моноцитна левкемия, неуточнена

Миелоидна левкемия

Моноцитна левкемия

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

Плазмоклетъчна левкемия
Плазмоцитом, екстрамедуларен

Остра еритремия и еритролевкемия
Хронична еритремия
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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

Дру ги и неу точнени злокачествени С96.0
новообразувания на лимфната, кръС96.1
вотворната 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

ЗЛОК АЧЕС ТВЕНИ НОВООБРАЗУ- C97
ВА Н И Я С ЪС СА МОС ТОЯ Т Е Л Н И
(ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОК АЛИЗАЦИИ

Злокачествени новообразувания със самос тоятелни (първични)
множествени локализации

К АРЦИНОМ IN SITU НА УСТНА- D00.0
ТА КУХИНА, ХРАНОПРОВОДА И
D00.1
СТОМАХА
D00.2

Устни, устна кухина и фаринкс

К АРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И D01.0
НЕУТОЧНЕНИ ХРАНОСМИЛАТЕЛD01.1
НИ ОРГАНИ
D01.2

Колон

Стомах
Ректосигмоидална област
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

К АРЦИНОМ IN SITU НА СРЕДНОТО D02.0
УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
D02.1

МЕЛАНОМ IN SITU

Хранопровод

Ларинкс
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
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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

КАРЦИНОМ IN SITU НА МЛЕЧНАТА D05.0
ЖЛЕЗА
D05.1

Лобуларен карцином in situ
Интрадуктален карцином in situ

D05.7

Друг карцином in situ на млечната жлеза

D05.9

Карцином in situ на млечната жлеза, неуточнен

К АРЦИНОМ IN SITU НА ШИЙК АТА D06.0
НА МАТК АТА
D06.1

Ендоцервикс
Екзоцервикс

D06.7

Други части на шийката на матката

D06.9

Шийка на матката, неуточнена част

К АРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И D07.0
НЕУТОЧНЕНИ ПОЛОВИ ОРГАНИ
D07.1

Ендометриум
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

К АРЦИНОМ IN SITU С ДРУГИ И D09.0
НЕУТОЧНЕНИ ЛОК АЛИЗАЦИИ
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

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРА- D10.0
ЗУВАНИЕ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА
D10.1
КУХИНА 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 НОВООБРАЗУ- D11.0
ВАНИЕ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ
D11.7
ЖЛЕЗИ
D11.9

Паротидна жлеза

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРА- D12.0
ЗУВАНИЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА,
D12.1
АНУСА И АНАЛНИЯ К АНАЛ
D12.2

Цекум

Други големи слюнчени жлези
Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част
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
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D12.8

Ректум

D12.9

Анус и анален канал

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРА- D13.0
ЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО
D13.1
ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОD13.2
СМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА
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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

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРА- D14.0
ЗУВАНИЕ НА СРЕДНОТО УХО И
D14.1
ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
D14.2

Средно ухо, носна кухина и синуси
Ларинкс
Трахея

D14.3

Бронхи и бял дроб

D14.4

Дихателна система с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D15.0
ВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
D15.1
ОРГАНИ В ГРЪДНИЯ КОШ
D15.2

Тимус
Сърце
Медиастинум

D15.7

Други уточнени органи в гръдния кош

D15.9

Орган в гръдния кош, неуточнен

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D16.0
ВАНИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ
D16.1
ХРУЩЯЛИ
D16.2

Скапула и дълги кости на горен крайник
Къси кости на горен крайник
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

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРА- D17.0
ЗУВАНИЕ НА МАСТНАТА ТЪК АН

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на
кожата и подк ожната тъкан на главата, лицето и шията

D17.1

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на
кожата и подк ожната тъкан на тялото

D17.2

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на
кожата и подк ожната тъкан на крайниците

D17.3

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подк ожната 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 D18.0
К АКВАТО И ДА Е ЛОК АЛИЗАЦИЯ
D18.1

Хемангиом с каквато и да е локализация
Лимфангиом с каквато и да е локализация
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Мезотелиална тъкан на плеврата
Мезотелиална тъкан на перитонеума
Мезотелиална тъкан с други локализации
Мезотелиална тъкан с неуточнена локализация

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРА- D20.0
ЗУВАНИЕ НА МЕК АТА ТЪК АН НА
D20.1
РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА

Ретроперитонеум

ДРУ ГИ ДОБРОК АЧЕСТВЕНИ НО- D21.0
ВООБРАЗУВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИ МЕКИ ТЪК АНИ
D21.1

Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето и
шията

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

МЕЛАНОЦИТЕН НЕВУС

ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВО- D23.0
ОБРАЗУВАНИЯ НА КОЖ АТА
D23.1

Перитонеум

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

Кожа на устните
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

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НООВООБРА- D24
ЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Доброкачествено ноовообразувание на млечната жлеза

ЛЕЙОМИОМ НА МАТК АТА

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 ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВО- D26.0
ОБРАЗУВАНИЯ НА МАТК АТА
D26.1

Шийка на матката
Тяло на матката

D26.7

Други части на матката

D26.9

Матка, неуточнена част

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D27
ВАНИЕ НА ЯЙЧНИК А

Доброкачествено новообразувание на яйчника
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ДЪРЖАВЕН
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ВЕСТНИК
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ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D28.0
ВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
D28.1
ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ
D28.2
ОРГАНИ
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Вулва
Влагалище
Маточни тръби и връзки

D28.7

Други уточнени женски полови органи

D28.9

Женски полови органи с неуточнена локализация

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРА- D29.0
ЗУВАНИЕ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ
D29.1
ОРГАНИ
D29.2

Пенис
Простата
Тестис

D29.3

Епидидим

D29.4

Скротум

D29.7

Други мъжки полови органи

D29.9

Мъжки полови органи с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D30.0
ВАНИЕ НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ
D30.1

Бъбрек

D30.2

Уретер

D30.3

Пикочен мехур

D30.4

Уретра

D30.7

Други пикочни органи

D30.9

Пикочни органи с неуточнена локализация

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРА- D31.0
ЗУВАНИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ
D31.1
ПРИДАТЪЦИ
D31.2

Бъбречно легенче

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 НОВООБРАЗУ- D32.0
ВАНИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ
D32.1
(МЕНИНГИТЕ)
D32.9

Обвивки на главния мозък

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРА- D33.0
ЗУВАНИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И
D33.1
ДРУГИ ЧАСТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА
D33.2
НЕРВНА СИСТЕМА

Главен мозък, супратенториум

Обвивки на гръбначния мозък
Мозъчни обвивки, неуточнени
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 НОВООБРАЗУ- D34
ВАНИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

Доброкачествено новообразувание на щитовидната жлеза

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D35.0
ВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
D35.1
ЕНДОКРИННИ ЖЛЕЗИ
D35.2

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

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
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ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ- D36.0
ВАНИЕ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ D36.1
ЛОК АЛИЗАЦИИ
D36.7
D36.9
НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕ- D37.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР D37.1
НА УСТНАТА КУХИНА И ХРАНОD37.2
СМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
D37.3

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

ВЕСТНИК
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Лимфни възли
Периферни нерви и вегетативна нервна система
Други уточнени локализации
Доброкачествено новообразувание с неуточнена локализация
Устна, устна кухина и фаринкс
Стомах
Тънки черва
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 НЕОПРЕДЕ- D39.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР D39.1
НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
D39.2

Матка
Яйчник
Плацента

D39.7

Други женски полови органи

D39.9

Женски полови органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕ- D40.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР D40.1
НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
D40.7
D40.9

Простата
Тестис
Други мъжки полови органи
Мъжки полови органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕ- D41.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР D41.1
НА 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 НЕОПРЕДЕ- D42.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР D42.1
НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ
D42.9

Менинги на главния мозък

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕ- D43.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР D43.1
НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ЦЕНТРАЛD43.2
НАТА НЕРВНА СИСТЕМА
D43.3

Главен мозък, супратенториум

Менинги на гръбначния мозък
Менинги, неуточнени
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

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

Щитовидна жлеза
Надбъбречна жлеза
Паращитовидна жлеза

D44.3

Хипофиза

D44.4

Краниофарингеален канал

D44.5

Епифизна (пинеална) жлеза
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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

М И Е ЛОД ИС П Л АС Т И Ч Н И С И Н D46.0
ДРОМИ
D46.1

Рефрактерна анемия без сидеробласти, определена така
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 НЕ- D47.0
ОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН
ХАРАКТЕР НА ЛИМФНАТА, КРЪD47.1
ВОТВОРН АТА И СРОДНИ ТЕ ИМ
D47.2
ТЪК АНИ

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

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕ- D48.0
ЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР
D48.1
С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОК АD48.2
ЛИЗАЦИИ

Витамин В12-недоимъчна анемия

ВЕСТНИК

Кости и ставни хрущяли
Съединителна и други меки тъкани
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

Анемия, дължаща се на ензимни на- D55.0
рушения

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

D57.1

Сърповидно-клетъчна анемия без криза

Таласемия

Сърповидно-клетъчни нарушения

Други наследствени хемолитични ане- D58.0
мии
D58.1

Наследствена сфероцитоза
Наследствена елиптоцитоза

D58.2

Други хемоглобинопатии

D58.8

Други уточнени наследствени хемолитични анемии

D58.9

Наследствена хемолитична анемия, неуточнена

С Т Р.
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Придобита хемолитична анемия
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2

БРОЙ 92
3

D59.1

Други автоимунни хемолитични анемии

D59.5

П ар окс и зм а л н а нощ н а хемогл у би н у ри я (с и н д р ом н а
Marchiava-Micheli)

D59.9

Придобита хемолитична анемия, неуточнена

Придобита (чиста) аплазия на еритро- D60.0
цитите (еритробластопения)
D60.9

Хронична придобита (чиста) аплазия на еритроцитите

Други апластични анемии

D61.0

Конституционална апластична анемия

D61.9

Апластична анемия, неуточнена

D64.0

Наследствена сидеробластна анемия

Други анемии

Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите, неуточнена

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

Пу рпу ра и други хеморагични със- D69.0
тояния
D69.1

Алергична пурпура
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]

Имунодефицит с преобладаващ недос- D80.5
тиг на антитела
D80.6

Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM]
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, не
уточнен

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
Комбинирани имунодефицитни съсD81.4
тояния
D81.5

Дефицит на аденозиндезаминаза [ADA]
Синдром на Nezelof
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

Имунодефицит, свързан с други знаD82.3
чителни дефекти
D82.4

Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr
Синдром на хиперимуноглобулин E [IgE]
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Обикновен променлив имунодефицит

Други имунодефицити

Други видове хипотиреоидизъм

Други видове нетоксична гуша
Тиреотоксикоза

Тиреоидит
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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

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

Хипопаратиреоидизъм
Хиперфункция на хипофизата

Хипофункция и други разстройства Е23.0
на хипофизата
Е23.2

Хипопитуитаризъм

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

Други разстройства на надбъбречните Е27.1
жлези
Е27.4
Дисфункция на яйчниците

Безвкусен диабет

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

Е27.5

Адреномедуларна хиперфункция

E28.2

Синдром на поликистоза на яйчниците
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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 Е70.0
АРОМАТНИТЕ АМИНОКИСЕЛИНИ
Е70.1
Е70.2

Класическа фенилкетонурия
Други видове хиперфенилаланинемия
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

ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯ- Е72.2
НАТА НА АМИНОКИСЕЛИНИТЕ

Разстройства на метаболитния цикъл на уреята

Други разстройства на обмяната на Е74.0
въглехидратите
Е74.2

Болести на натрупването на гликоген

Разстройства на обмяната на сфин- Е75.2
голипи ди те и дру ги нару шени я на
натрупването на липидите

Други сфинголипидози

Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните

Разстройства на обмяната на галактоза

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

Кистозна фиброза (муковисцидоза)
Шизофрении

Маниен епизод

Биполярно афективно разстройство

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

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
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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

РЕЦ И ДИВИРА ЩО ДЕПРЕСИВНО F33.0
РАЗСТРОЙСТВО

Рецидивиращо депресивно разст ройство, сегашен епизод – лек

F33.1

Рецидивиращо депресивно разст ройство, сегашен епизод – умерено тежък

F33.2

Рецидивиращо депресивно разст ройство, сегашен епизод – тежък без психотични симптоми

F33.3

Рецидивиращо депресивно разст ройство, 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

Фобийни тревожни разстройства

Обсесивно-компулсивно разстройство 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

Дисоциат ивни (конверсионни) раз- F44.0
стройства
F44.3

Други невротични разстройства

Разстройства в поведението

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

Генерализирани разстройства в раз- F84.0
витието
F84.1

Хиперкинетични разстройства

Дисоциативна амнезия

Детски аутизъм
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
F93.2

Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла
Фобийно тревожно разстройство в детството
Разстройство със социална тревожност в детството
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Разстройства на социалното функци F94.1
ониране с начало, типично за детството
F94.2
и юношеството

Разстройство на привързаност в детството, реактивен тип

Други поведенчески и емоционални F98.4
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 атрофия и сродни G12.0
синдроми
G12.1

Разстройство на привързаност в детството, дезинхибиран тип

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

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

Увреждания на лицевия нерв

Увреждания на други черепно-мозъч- G52.0
ни нерви
G52.1

Увреждания на обонятелния нерв
Увреждания на n. glossopharingeus

G52.2

Увреждания на n.vagus

G52.3

Увреждания на подезичния нерв

G52.7

Множествени увреждания на черепно-мозъчните нерви

Увреждания на нервните коренчета G54.0
и плексуси
G54.1
G54.2

Увреждания на брахиалния плексус
Увреждания на лумбо-сакралния плексус
Увреж дани я на шийните коренчета, нек ласифицирани
другаде

Myasthenia gravis и други увреждания G70.0
на нервно-мускулния 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

G80.0

Спастична церебрална парализа

G80.1

Спастична диплегия

G80.2

Детска хемиплегия

G80.3

Дискинетична церебрална парализа

Други миопатии
Детска церебрална парализа
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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

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 паралитични синдроми

Хидроцефалия

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

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

Оклузия на съдовете на ретината

Други болести на ретината

УВРЕЖДАНИЯ НА РЕТИНАТА ПРИ Н36.0
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

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

Болести на очната ябълка
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Неврит на зрителния нерв
Атрофия на зрителния нерв
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
Н65.3

Хронично серозно възпаление на средното ухо
Хронично мукоидно възпаление на средното ухо

Гнойно и неуточнено възпаление на Н66.1
средното ухо

Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното
ухо

Мастоидит и сродни състояния

Н70.1

Хроничен мастоидит

Н70.2

Петрозит

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, некласифи- Н93.3
цирани другаде

Болести на слуховия нерв

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 I05.0
клапа
I05.1

Митрална стеноза

I05.2
Ревматични болести на аортната клапа I06.0

Двустранна невросензорна загуба на слуха

Ревматична митрална инсуфициенция
Митрална стеноза и инсуфициенция
Ревматична аортна стеноза

I06.1

Ревматична аортна инсуфициенция

I06.2

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция

Други ревматични болести на сърцето I09.0

Ревматичен миокардит

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 I13.0
хипертоничен бъбрек

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

Вторична хипертония

Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност
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I31.0

Хроничен адхезивен перикардит

I31.1

Хроничен констриктивен перикардит

Неревматични болести на митралната I34.0
клапа
I34.1

Митрална (клапна) инсуфициенция
Митрален (клапен) пролапс

I34.2

Неревматична митрална (клапна) стеноза

I34.8

Други неревматични болести на митралната клапа

Неревматични болести на аортната I35.0
клапа
I35.1
I35.2
Неревматични болести на трикуспи- I36.0
далната клапа
I36.1

Кардиомиопатия

ВЕСТНИК

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 инсуфи
циенция

I42.0

Дилативна кардиомиопатия

I42.1

Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия

I42.5

Друга рестриктивна кардиомиопатия

I42.9

Кардиомиопатия, неуточнена

Кардиомиопатия при болести, класи- I43.1
фицирани другаде
I43.8

Кардиомиопатия при метаболитни нарушения

Атриовентрикуларен блок и ляв бе- I44.2
дрен блок

Атриовентрикуларен блок, пълен

Други проводни нарушения

I45.6

Синдром на преждевременното възбуждане

Предсърдно мъждене и трептене

I48

Предсърдно мъждене и трептене

Кардиомиопатия при други болести, класифицирани другаде

Услож нени я и неточно определени I51.4
болести на сърцето
I51.7

Миокардит, неуточнен

Вазомоторен и алергичен ринит

Алергичен ринит, причинен от полени

J30.1

Кардиомегалия

Обикновен и слузно-гноен хроничен J41.0
бронхит

Обикновен хроничен бронхит

Друга хронична обструктивна бело- J44.0
дробна болест

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

Астма

Язва на дванадесетопръстника
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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

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, нек ласифициран K73.0
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

ЖЛЪЧНОК АМЕННА БОЛЕСТ [ХО- К80.1
ЛЕЛИТИАЗА]
К80.4

Камъни на жлъчния мехур с друг 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

Пемфигус

Камъни на жлъчните пътища с холецистит

L 40.5 М07.0 Артропатичен псориазис. Дистална интерфалангеална псоL 4 0.5 М07.1 риатична артропатия. Инвалидизиращ артрит. Псориатичен
L 40.5 М07.2 спондилит. Други псориатични артропатии
L 40.5 М07.3
L40.5 М09.0
Еrythema multiforme

Erythema nodosum

L51.0

Небулозна Еrythema multiforme

L51.1

Булозна Еrythema multiforme

L51.2

Токсична епидермална некролиза (Lyell)

L52

Erythema nodosum
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L93.0

Дискоиден лупус еритематодес

L93.1

Субакутен лупус еритематодес

L93.2

Други форми на кожен лупус еритематодес

Дру ги лока лизирани изменени я на L94.0
съединителната тъкан
L94.1

Локализирана склеродермия (morphea)

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 става при M01.0
инфек циозни и паразитни болести,
M01.2
класифицирани другаде
M01.3

Линеарна склеродермия

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

Постинфекциозни и реактивни артро- M03.0
патии при болести, к ласифицирани
M03.1
другаде
M03.2

Постменингококов артрит (А39.8†)

Реактивни артропатии

Юношески (ювенилен) артрит1

Постинфекциозна артропатия при сифилис
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

Възлест полиартериит и наследствени М30.0
състояния

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

Дисеминиран lupus erythematodes

Дерматополимиозит
Системна склероза
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Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства
и химични продукти

Други системни увреждания на съеди- М35.0
нителната тъкан
М35.2

Синдром на Sjogren

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

Други възпалителни спондилопатити М46.0
Спондилоза
Други спондилопатии

Синдром на Behcet

Ентезопатия на гръбначния стълб

М46.1

Сакроилит, некласиран другаде

М47.1

Други спондилози с миелопатия

М47.2

Други спондилози с радикулопатия

М48.3

Травматична спондилопатия

Увреж дани я на меж д у прешленните М50.0
дискове в шийния отдел

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

Други юношески остеохондрози

Хроничен нефритен синдром

Увреждане в други кости при болестта на Paget
Юношеска остеохондроза на таза
Юношеска остеохондроза на бедрената глава (Leegg-CalvePertehes)

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, не
уточнена

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
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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

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, неу точнен, 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 тубулоинтестициален нефрит 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 нефропатия N13.6

Пионефроза

Хронична бъбречна недостатъчност

N18.8

Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност

N18.9

Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена
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Камък в бъбрека

Хрони чни болест и на ди хателни те Р27.1
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

Други вродени аномалии на нервната Q07.0
система

Синдром на Arnold-Chiari

Анофталм, микрофталм и макрофталм Q11.1

Други форми на анофталм

Вродени аномалии на лещата

Други вродени аномалии на окото

Q11.2

Микрофталм

Q11.3

Макрофталм

Q12.0

Вродена катаракта

Q12.2

Колобома на лещата

Q12.3

Вродена афакия

Q15.0

Вродена глаукома

Вродени аномалии на у хото, които Q16.1
причиняват увреждане на слуха
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

Вродени аномалии на сърдечните ка- Q20.0
мери и съобщителните отвори
Q20.1

Общ артериален трункус
Удвоен изходен отвор на дясната камера

Q20.3

Дискордантно свързване на камерите с артериите

Q20.4

Удвоен камерен входен отвор

Вродени аномалии на сърдечната пре- Q21.0
града
Q21.1

Междукамерен септален дефект
Междупредсърден септален дефект

Q21.2

Предсърднокамерен септален дефект

Q21.3

Тетралогия на Fallot

Q21.4

Аортопулмонален септален дефект

Вродени аномалии на пулмоналната и Q22.0
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

Вродени аномалии на аортната и ми- Q23.0
тралната клапа
Q23.1

Други вродени аномалии на сърцето

Вродена липса, атрезия и стриктура на слуховия канал

Вродена стеноза на аортната клапа
Вродена инсуфициенция на аортната клапа

Q23.2

Вродена митрална стеноза

Q23.3

Вродена митрална инсуфициенция

Q23.4

Синдром на хипопластичното ляво сърце

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 артерии Q25.0

Отворен дуктус артериозус

Q25.1

Коарктация на аортата

Q25.3

Стеноза на аортата
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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 перифер- Q27.8
ната съдова система

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

Q39.1

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 аномалии на хранопровода
Други вродени аномалии на черва

Кистозна болест на бъбрека

Вродени нарушения в проходимостта Q62.0
на бъбречното легенче и вродени аноQ62.1
малии на уретера
Q62.2
Вродени деформации на бедрото
Други остеохондродисплазии
Булозна епидермолиза

Вродена хидронефроза
Атрезия и стеноза на уретера
Вроден мегауретер

Q62.4

Агенезия на уретера

Q65.0

Вродена луксация на бедрото, едностранна

Q65.1

Вродена луксация на бедрото, двустранна

Q78.9

Остеохондродисплазия, неуточнена

Q81.0

Епидермолизис булоза симплекс

Q81.1

Епидермолизис булоза леталис

Q81.2

Епидермолизис булоза дистрофика

Други уточнени синдроми на вродени
Q87.1
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

Синдром на Turner

Последици от травми на главата

Последици от травми на шията и тялото Т91.3

Последици от травми на гръбначния мозък

Последици от термични и химични Т95.0
изгаряния и измръзване

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

Последици от термично и химично Т95.1
изгаряне и измръзване

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване
на тялото

Ревматични болести на митралната І05.0
клапа
Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Митрална стеноза
Наличие на протеза на сърдечна клапа
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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

Ревматични болести на аортната клапа І06.0
Наличие на сърдечни и съдови им- Z95.2
плантанти и трансплантанти
І06.1
Z95.2

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

Вторична хипертония
I15.0
Наличие на сърдечни и съдови им- Z95.9
плантанти и трансплантанти
I15.1
Z95.9

Бъбречно-съдова хипертония
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

Неревматични болести на митралната І34.0
клапа
Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови имІ34.1
плантанти и трансплантанти
Z95.2
І34.2
Z95.2

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

Митрална (клапна) инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа
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 І35.0
клапа
Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови имІ35.0
плантанти и трансплантанти
Z95.3

Аортна (клапна) стеноза
Наличие на протеза на сърдечна клапа
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 имІ36.0
плантанти и трансплантанти
Z95.3

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
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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 инсуфи
циенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І36.2
Z95.3

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

І36.2
Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфи
циенция
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 бе- І44.2
дрен блок
Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

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

Вродени аномалии на сърдечните ка- Q20.0
мери и съобщителните отвори
Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имQ20.3
плантанти и трансплантанти
Z95.9

Общ артериален трункус
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вродени аномалии на сърдечната пре- Q21.0
града
Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имQ21.1
плантанти и трансплантанти
Z95.9

Междукамерен 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 и Q22.0
трикуспидалната клапа
Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имQ22.1
плантанти и трансплантанти
Z95.9

Атрезия 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

Вродени аномалии на аортната и ми- Q23.0
тралната клапа
Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови имQ23.1
плантанти и трансплантанти
Z95.2

Вродена стеноза 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

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

Междупредсърден септален дефект
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

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

Вродена инсуфициенция на аортната клапа
Наличие на протеза на сърдечна клапа
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Вродени аномалии на големите артерии Q25.0
Наличие на сърдечни и съдови им- Z95.9
плантанти и трансплантанти
Q25.1
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

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.
Приложение № 10
към чл. 21, ал. 1
1

Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ
1
ТИФ И ПАРАТИФ

Амебиаза
Други протозойни чревни болести

Код по
МКБ10

Заболяване

2

3

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

А07.1

Жиардиаза [ламблиаза]

Туберкулоза на дихателните органи, потвър- А15.0
дена бактериологично и хистологично

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

Туберкулоза на дихателните органи, непо- А16.0
твърдена бактериологично или хистологично

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
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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

А18.3

Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли

А18.4

Туберкулоза на кожата и подк ожната 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

Ранен сифилис

Късен сифилис

Д РУ Г И И Н ЕУ ТОЧ Н ЕН И ФОРМ И Н А A53.0
СИФИЛИС
A53.9

Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен

ДРУГИ БОЛЕСТИ, ПРЕДАВАНИ ПРЕДИМ- A63.0
НО ПО ПОЛОВ ПЪТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ
A63.8
ДРУГАДЕ

Аногенитални (венерични) брадавици

Хроничен вирусен хепатит

В18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

B18.2

Хроничен вирусен хепатит С

В18.8

Друг хроничен вирусен хепатит

Сифилис, неуточнен
Други уточнени болести, предавани предимно по полов път

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

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

М А Л А РИ Я, ПРЕДИЗВИК А Н А
PLASMODIUM FALCIPARUM

О Т 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

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax B51.0

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с руптура
на слезката
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B51.8

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с други
усложнения

B51.9

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax без усложнения

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae B52.0

Малария, предизвикана от Plasmodium malariaе с неф
ропатия

B52.8

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae с други
усложнения

B52.9

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae без
усложнения

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

B67.3

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

B74.9

Филариоза, неуточнена

Трихинелоза

В75

Трихинелоза

Аскаридоза

B77.0

Аскаридоза с чревни усложнения

B77.8

Аскаридоза с други усложнения

B83.0

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

ТОКСОПЛАЗМОЗА

ШИСТОЗОМИАЗА [БИЛХАРЦИОЗА]

Ехинококоза

ФИЛАРИОЗА

ДРУГИ ХЕЛМИНТОЗИ

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ C00.0
НА УСТНАТА
С00.1

Външна повърхност на горна устна
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 С01
на езика

Злокачествено новообразувание на основата на езика

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С02.0
НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА
С02.1
ЕЗИК А
С02.2

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

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 околоуш- С07
ната слюнчена жлеза (паротис)

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С08.0
НА ДРУГА И НЕУТОЧНЕНА ЧАСТ НА
С08.1
ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ
С08.8

Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

С08.9
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С09.0
НА СЛИВИЦАТА (ТОНЗИЛА)
С09.1

Подезична жлеза (сублингвална)
Лезия, излизаща извън границите на една и повече
посочени локализации на големите слюнчени жлези
Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част
Тонзиларна ямка
Тонзиларна дъга

С09.8

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

С09.9

Тонзила, неуточнена

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С10.0
НА ОРОФАРИНКСА (МЕЗОФАРИНКС)
С10.1

Валекула
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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С11.0
НА НОСОГЛЪТК АТА (НАЗОФАРИ)
С11.1

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
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Назофаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание на пирифор- С12
мения синус

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С13.0
НА ХИПОФАРИНКСА
С13.1

Посткрикоидна област
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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С14.0
С ДРУ ГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ
С14.2
ЛОК АЛИЗАЦИИ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА
С14.8
КУХИНА И ФАРИНКСА

Фаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание на храно- С15.0
провода
С15.1

Шийната част на хранопровода

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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С16.0
НА СТОМАХА
С16.1

Кардия
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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С17.0
НА ТЪНКИТЕ ЧЕРВА
С17.1

Дванадесетопръстник
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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С18.0
НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН)
С18.1

Цекум
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
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Злокачествено новообразувание на ректосиг- С19
моидната област

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната
област

Злокачествено новообразувание на правото С20
черво (ректум)

Злокачест вено новообразу вание на правото черво
(ректум)

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С21.0
НА АНУСА И АНАЛНИЯ К АНАЛ
С21.1

Анус, неуточнена част
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

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, не
уточнено

Злокачествено новообразувание на жлъчния С23
мехур

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С24.0
НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА
С24.1
ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА
С24.8

Екстрахепатални жлъчни канали

Злокачествено новообразувание на панкреаса С25.0

Глава на панкреаса

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

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

Злокачествено новообразувание на храно- С26.0
смилателните органи с дру га и неточно
С26.1
определена локализация
С26.8
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 новообразувание на носната С30.0
кухина и средното ухо
С30.1

Носна кухина

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

Злокачествено новообразувание на ларинкса С32.0

Средно ухо

Глотис

С32.1

Супраглотис

С32.2

Субглотис

С32.3

Ларингеален хрущял
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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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С34.0
НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ
С34.1

Главни бронхи

Злокачествено новообразувание на тимуса

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

С37

Злокачествено новообразувание на тимуса

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С38.0
НА СЪРЦЕТО, МЕДИАСТИНУМА И ПЛЕВС38.1
РАТА
С38.2

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 НОВООБРАЗУВАНИЕ С С39.0
ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАС39.8
ЛИЗАЦИИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
И ГРЪДНИЯ КОШ
С39.9
Злокачествено новообразувание на костите С40.0
и ставните хрущяли на крайниците
С40.1

Горни дихателни пътища, неуточнена част
Лезия, излизаща извън границите на една и повече
посочен и лок а л иза ц и и на д и хат ел ната сис т ема и
гръдния кош
Неточно оп ределени лока лизац ии на ди хателната
система
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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С41.0
НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ С
С41.1
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОК АЛИЗАЦИИ
С41.2

Злокачествен меланом на кожата

Горен лоб, бронх или бял дроб

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
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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 новообразувания на С44.0
кожата
С44.1

МЕЗОТЕЛИОМ

ВЕСТНИК

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

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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ C47.0
НА ПЕРИФЕРНИТЕ НЕРВИ И ВЕГЕТАC47.1
ТИВНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Периферни нерви на главата, лицето и шията
Периферни нерви на горен крайник, вк лючително
областта на раменния пояс

C47.2

Периферни нерви на долен крайник, вк лючително
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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С48.0
НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОС48.1
НЕУМА
С48.2

Ретроперитонеум
Уточнена част на перитонеума
Перитонеум, неуточнена част
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С48.8

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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С49.0
Н А С ЪЕ Д И Н И Т Е Л Н АТА И Д Р У Г И Т Е
С49.1
МЕКИ ТЪК АНИ

Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията

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

Злокачествено новообразувание на млечната С50.0
жлеза
С50.1

Злокачествено новообразувание на вулвата

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

Мамила и ареола
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

Злокачествено новообразувание на влагали- С52
щето (вагината)

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)

Злокачествено новообразувание на шийката С53.0
на матката
С53.1

Ендоцервикс
Екзоцервикс

С53.8

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

С53.9

Шийка на матката, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на тялото С54.0
на матката
С54.1

Истмус на матката
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 С56

Злокачествено новообразувание на яйчника

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С57.0
НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА
С57.1
ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
С57.2

Фалопиева тръба

С57.3

Широка връзка
Кръгла връзка
Параметриум
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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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ C61
НА ПРОСТАТАТА

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА

Злокачествено новообразувание на тестиса

С62.0

Недесцендирал тестис

С62.1

Десцендирал тестис

С62.9

Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С63.0
НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА
С63.1
МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
С63.2

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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С64
НА БЪБРЕК А, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на бъбреч- С65
ното легенче

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на уретера С66

Злокачествено новообразувание на уретера

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С67.0
НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР
С67.1

Триъгълник на пикочния мехур
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

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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С69.0
НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ
С69.1

Конюнктива
Роговица

С69.2

Ретина

С69.3

Хороидея

С69.4

Цилиарно тяло

С69.5

Слъзна жлеза и канали
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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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С70.0
НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕНИНГИ)
С70.1

Церебрални менинги
Спинални менинги

С70.9

Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С71.0
НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК

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 гръбнач- С72.0
ния мозък, черепномозъчните нерви и други
С72.1
части на централната нервна система
С72.2

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 щито- С73
видната жлеза

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

Злокачествено новообразувание на надбъб С74.0
речната жлеза
С74.1

Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза

С74.9
Злокачествено новообразувание на други С75.0
ендокринни жлези и сродни структури
С75.1

Медула на надбъбречната жлеза
Надбъбречна жлеза, неуточнена част
Паращитовидна жлеза
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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С76.0
С ДРУ ГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ
С76.1
ЛОК АЛИЗАЦИИ
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
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Лезия, излизаща извън границите на една и повече
посочени локализации на други и неточно определени
локализации
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 на С78.0
дихателната и храносмилателната система
С78.1

Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб

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 новообразувание с С79.0
други локализации

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 надбъб
речната жлеза

С79.8

Втори чно злокачест вено новообразу вание с дру ги
уточнени локализации

Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума

Злокачествено новообразувание с неуточнена C 80
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

C81.7

Друга болест на Hodgkin

C81.9

Болест на Hodgkin, неуточнена

Фоликуларен (нодуларен) нехочкинов лимфом 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
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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

ДРУ ГИ И НЕУ ТОЧНЕНИ ТИПОВЕ Н А С85.0
НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ
C85.1

Лимфосарком
В-клетъчен лимфом, неуточнен

С85.7

Други уточнени типове на нехочкинов лимфом

С85.9

Нехочкинов лимфом, неуточнен

Злокачествени имунопролиферативни бо- C88.0
лести
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 им у нопролиферативни болести, не
уточнени

МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОК АЧЕСТ- С90.0
ВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАС90.1
ЗУВАНИЯ
C90.2

Множествен миелом

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

Миелоидна левкемия

Моноцитна левкемия

Плазмоклетъчна левкемия
Плазмоцитом, екстрамедуларен
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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 ново С96.0
образувания на лимфната, кръвотворната и
С96.1
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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ C97
С ЪС СА МОС ТОЯ Т ЕЛНИ (П ЪРВИ ЧНИ)
МНОЖЕСТВЕНИ ЛОК АЛИЗАЦИИ

ЗЛОК АЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪРВИЧНИ) МНОЖ ЕСТВЕНИ
ЛОК АЛИЗАЦИИ

К АРЦИНОМ IN SITU НА УСТНАТА КУХИ- D00.0
НА, ХРАНОПРОВОДА И СТОМАХА
D00.1

Устни, устна кухина и фаринкс

D00.2
К АРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И НЕ D01.0
У ТОЧНЕНИ ХРА НОСМИЛ АТЕЛНИ ОРD01.1
ГАНИ
D01.2

Стомах
Колон
Ректосигмоидална област
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

К АРЦИНОМ IN SITU НА СРЕДНОТО УХО D02.0
И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
D02.1

МЕЛАНОМ IN SITU

Хранопровод

Ларинкс
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
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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

К А РЦ И НОМ I N SI T U Н А М Л ЕЧ Н АТА D05.0
ЖЛЕЗА
D05.1

Лобуларен карцином in situ
Интрадуктален карцином in situ

D05.7

Друг карцином in situ на млечната жлеза

D05.9

Карцином in situ на млечната жлеза, неуточнен

К АРЦИНОМ IN SITU НА ШИЙК АТА НА D06.0
МАТК АТА
D06.1

Ендоцервикс
Екзоцервикс

D06.7

Други части на шийката на матката

D06.9

Шийка на матката, неуточнена част

К АРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И НЕ D07.0
УТОЧНЕНИ ПОЛОВИ ОРГАНИ
D07.1

Ендометриум
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

К А РЦИНОМ IN SITU С ДРУ ГИ И НЕ D09.0
УТОЧНЕНИ ЛОК АЛИЗАЦИИ
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

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D10.0
НИЕ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА
D10.1
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

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D11.0
НИЕ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ
D11.7
D11.9

Паротидна жлеза
Други големи слюнчени жлези
Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част
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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

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D13.0
НИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕD13.1
НИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА
D13.2
СИСТЕМА

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

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D14.0
НИЕ НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛD14.1
НАТА СИСТЕМА
D14.2

Средно ухо, носна кухина и синуси
Ларинкс
Трахея

D14.3

Бронхи и бял дроб

D14.4

Дихателна система, с неуточнена локализация

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D15.0
НИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ОРГАНИ
D15.1
В ГРЪДНИЯ КОШ
D15.2

Тимус
Сърце
Медиастинум

D15.7

Други уточнени органи в гръдния кош

D15.9

Орган в гръдния кош, неуточнен

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D16.0
НИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУD16.1
ЩЯЛИ
D16.2

Скапула и дълги кости на горен крайник
Къси кости на горен крайник
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

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D17.0
НИЕ НА МАСТНАТА ТЪК АН

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на
кожата и подк ожната тъкан на главата, лицето и шията

D17.1

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан
на кожата и подк ожната тъкан на тялото

D17.2

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан
на кожата и подк ожната тъкан на крайниците

D17.3

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан
на кожата и подк ожната тъкан с други и неуточнени
локализации

D17.4

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан
на органите в гръдния кош

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 1 1 5
3

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 К АК D18.0
ВАТО И ДА Е ЛОК АЛИЗАЦИЯ
D18.1

Хемангиом с каквато и да е локализация

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D19.0
НИЕ НА МЕЗОТЕЛИАЛНАТА ТЪК АН
D19.1

Мезотелиална тъкан на плеврата

Лимфангиом с каквато и да е локализация
Мезотелиална тъкан на перитонеума

D19.7

Мезотелиална тъкан с други локализации

D19.9

Мезотелиална тъкан, с неуточнена локализация

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D20.0
НИЕ НА МЕК АТА ТЪК АН НА РЕТРОПЕD20.1
РИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА

Ретроперитонеум

Д Р У Г И ДОБР ОК АЧ Е С Т ВЕ Н И НОВ О  D21.0
ОБРАЗУВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА
И ДРУГИ МЕКИ ТЪК АНИ
D21.1

Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето
и шията

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, не
уточнена част

D21.9

Съединителна и други меки тъкани, с неу точнена
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

МЕЛАНОЦИТЕН НЕВУС

ДРУГИ ДОБРОК АЧЕСТВЕНИ НОВООБРА- D23.0
ЗУВАНИЯ НА КОЖ АТА
D23.1

Перитонеум

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

Кожа на устните
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
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Кожа, с неуточнена локализация

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D24
НИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НООВООБРАЗУ ВА НИЕ Н А
МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

ЛЕЙОМИОМ НА МАТК АТА

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 ДОБРОК АЧЕСТВЕНИ НОВООБРА- D26.0
ЗУВАНИЯ НА МАТК АТА
D26.1

Шийка на матката
Тяло на матката

D26.7

Други части на матката

D26.9

Матка, неуточнена част

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D27
НИЕ НА ЯЙЧНИК А

ДОБРОК АЧ ЕС Т ВЕНО НОВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
ЯЙЧНИК А

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D28.0
НИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ
D28.1
НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
D28.2

Вулва
Влагалище
Маточни тръби и връзки

D28.7

Други уточнени женски полови органи

D28.9

Женски полови органи, с неуточнена локализация

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D29.0
НИЕ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
D29.1

Пенис

D29.2

Тестис

D29.3

Епидидим

D29.4

Скротум

D29.7

Други мъжки полови органи

D29.9

Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

Простата

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D30.0
НИЕ НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ
D30.1

Бъбрек

D30.2

Уретер

D30.3

Пикочен мехур

D30.4

Уретра

D30.7

Други пикочни органи

D30.9

Пикочни органи, с неуточнена локализация

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D31.0
НИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАD31.1
ТЪЦИ
D31.2

Бъбречно легенче

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

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D32.0
НИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕD32.1
НИНГИТЕ)
D32.9

Обвивки на главния мозък

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D33.0
НИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ДРУГИ ЧАСD33.1
ТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА
D33.2

Главен мозък, супратенториум

Обвивки на гръбначния мозък
Мозъчни обвивки, неуточнени
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
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ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D34
НИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

ДОБРОК АЧ ЕС Т ВЕНО НОВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D35.0
НИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЕНДОD35.1
КРИННИ ЖЛЕЗИ
D35.2

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

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУ ВА- D36.0
НИЕ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОК АD36.1
ЛИЗАЦИИ
D36.7
D36.9
НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН D37.0
ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА УСТНАD37.1
ТА КУХИНА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ
D37.2
ОРГАНИ

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

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН D38.0
ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА СРЕДD38.1
НОТО УХО, ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И
D38.2
ОРГАНИТЕ В 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 D39.0
ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЖЕНD39.1
СКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
D39.2

Матка
Яйчник
Плацента

D39.7

Други женски полови органи

D39.9

Женски полови органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН D40.0
ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА МЪЖD40.1
КИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
D40.7
D40.9

Простата
Тестис
Други мъжки полови органи
Мъжки полови органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН D41.0
ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ПИD41.1
КОЧНИТЕ ОРГАНИ
D41.2

Бъбрек

D41.3

Уретра

D41.4

Пикочен мехур

D41.7

Други пикочни органи

D41.9

Пикочни органи, неуточнени

Бъбречно легенче
Уретер
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НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН D42.0
ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА МОD42.1
ЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ
D42.9

Менинги на главния мозък

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН D43.0
ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ГЛАВD43.1
НИЯ МОЗЪК И ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА
D43.2
СИСТЕМА

Главен мозък, супратенториум

Менинги на гръбначния мозък
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 НЕОПРЕДЕЛЕН D44.0
ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЕНD44.1
ДОКРИННИТЕ 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 транс
формация

D46.4

Рефрактерна анемия, неуточнена

D46.7

Други миелодиспластични синдроми

D46.9

Миелодиспластичен синдром, неуточнен

ДРУГИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С НЕОПРЕ- D47.0
ДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН Х АРАКТЕР
Н А Л И МФН АТА , К Р ЪВОТ ВОРН АТА И
D47.1
СРОДНИТЕ ИМ ТЪК АНИ
D47.2

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

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН D48.0
ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР С ДРУГИ
D48.1
И НЕУТОЧНЕНИ ЛОК АЛИЗАЦИИ
D48.2

Кости и ставни хрущяли
Съединителна и други меки тъкани
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
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D50.0

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

D50.9

Желязонедоимъчна анемия, 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

D56.1

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
Marchiafava-Micheli]

D59.9

Придобита хемолитична анемия, неуточнена

Таласемия

Придобита хемолитична анемия

Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите D60.0
(еритробластопения)

Хронична придобита (чиста) аплазия на еритроцитите

Други апластични анемии

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

D69.6

Тромбоцитопения, неуточнена

Пурпура и други хеморагични състояния

Имунодефицит с преобладаващ недостиг на D80.0
антитела
D80.1

Комбинирани имунодефицитни състояния

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]

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]
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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

ВЕСТНИК

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 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

Саркои доза на белите дробове със саркои доза 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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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

ХИПЕРП А РАТИРЕОИДИЗЪМ И ДРУ ГИ E21.0
РАЗСТРОЙСТВА НА ПАРАЩИТОВИДНИ- E21.1
ТЕ ЖЛЕЗИ

Първичен хиперпаратиреоидизъм

Хиперфункция на хипофизата

Е22.0

Акромегалия и хипофизарен гигантизъм

Е22.1

Хиперпролактинемия

Е22.8

Други хиперфункции на хипофизата

Вторичен х иперпаратиреоидизъм, нек ласифициран
другаде

Хипофункция и други разстройства на хи- Е23.0
пофизата
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

Други разстройства на надбъбречните жлези Е27.1

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

РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА АРО- Е70.0
МАТНИТЕ АМИНОКИСЕЛИНИ
Е70.1
Е70.2

Класическа фенилкетонурия
Други видове хиперфенилаланинемия
Разстройства на обмяната на тирозина

Разстройства на обмяната на аминокисе- Е71.1
лините с разклонена верига и на мастните
киселини
Е71.3

Други разстройства на обмяната на аминокиселините
с разклонена верига

ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА Е72.2
НА АМИНОКИСЕЛИНИТЕ

Разстройства на метаболитния цикъл на уреята

Други разстройства на обмяната на въгле- Е74.0
хидратите
Е74.2

Болести на натрупването на гликоген

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

Ганглиозидоза

Разстройства на обмяната на глюкозами- Е76.1
ногликаните

Мукополизахаридоза тип 2

Е76.2

Други мукополизахаридози

Е84.0

Кистозна фиброза с белодробни прояви

Е84.1

Кистозна фиброза с чревни прояви

Е85.1

Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия

Кистозна фиброза (муковисцидоза)
Амилоидоза

ЕНДОКРИННИ И МЕТАБОЛИТНИ РАЗ- E89.2
СТРОЙСТВА, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕД МЕ- Е89.3
ДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, НЕКЛАСИФИE89.4
ЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Шизофрении

Разстройство на обмяната на мастните киселини

Разстройства на обмяната на галактоза
Други сфинголипидози

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
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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

Бипол ярно афек тивно разст ройство, сегашен епизод – хипоманиен

F31.1

Бипол ярно афек тивно разст ройство, сегашен епизод – маниен без психотични симптоми

F31.2

Бипол ярно афек тивно разст ройство, сегашен епизод – маниен с психотични симптоми

F31.3

Бипол ярно афек тивно разст ройство, сегашен епизод – умерена или лека депресия

F31.4

Бипол ярно афек тивно разст ройство, сегашен епизод – тежка депресия без психотични симптоми

F31.5

Бипол ярно афек тивно разст ройство, сегашен епизод – тежка депресия с психотични симптоми

F31.6

Бипол ярно афек тивно разст ройство, 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

РЕЦ И ДИВИРА ЩО ДЕПРЕСИВНО РАЗ- F33.0
СТРОЙСТВО

Рец и д и ви ра що деп реси вно разс т ройс т во, сега шен
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

Фобийни тревожни разстройства

Други тревожни разстройства
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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

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

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 нервната G31.0
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

Увреждания на нервните коренчета и плексуси 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
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Фантомен синдром на крайник с болка

ПОЛ И Н Е ВР ОП АТ И И П РИ Б ОЛ Е С Т И , G63.2
КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

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

Myasthenia gravis и дру ги у вреж дани я на G70.0
нервно-мускулния синапс
G70.2

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

H17.0

Левкома (адхерентна)

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

Цикатрикси и мътнини на роговицата
Други болести на роговицата
Оклузия на съдовете на ретината

Други болести на ретината

Вродена или придобита миастения

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 глау кома, предизвикана от лекарствени
средства

H40.8

Друга глаукома

H40.9

Глаукома, неуточнена

H44.2

Дегенеративна миопия

Н44.5

Дегенеративни състояния на очната ябълка

Н46

Неврит на зрителния нерв

Болести на очната ябълка
Неврит на зрителния нерв

Други болести на зрителния нерв и зрител- H47.0
ните пътища
H47.1

Болести на зрителния нерв, некласифицирани другаде
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
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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

Гнойно и неуточнено възпаление на сред- Н66.1
ното ухо

Хрони чно т убо т импана лно г нойно въ зпа ление 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

H80.2

Кохлеарна отосклероза

Мастоидит и сродни състояния
ОТОСКЛЕРОЗА

Н А РУ Ш ЕН И Е Н А ВЕС Т И БУЛ А РН АТА H81.0
ФУНКЦИЯ

Болест на Meniere

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ВЪТРЕШНОТО УХО H83.0

Лабиринтит

Глухота, свързана с нарушения в провежда- H90.0
нето на звука (кондуктивна), и невросензорна
H90.1
загуба на слуха

Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха

Ревматични болести на митралната клапа

Ревматични болести на аортната клапа

H90.2

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

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

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

РЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА ТРИКУСПИ- I07.0
ДАЛНАТА КЛАПА
I07.1

БОЛЕСТИ НА НЯКОЛКО КЛАПИ

Едностранна звукопроводна загуба на слуха с нормален
слух на другото ухо

Трикуспидална стеноза
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

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

БРОЙ 92
3

I08.3

Съчетано засягане на митралната, аортната и трикуспидалната клапа

I08.8

Други болести на няколко клапи

I08.9

Болест на няколко клапи, 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

Други ревматични болести на сърцето

Хипертоничен бъбрек (хипертонична бъ- I12.0
бречна болест)
I12.9

Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност

Съчетание на хипертонично сърце с хипер- I13.0
тоничен бъбрек

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

Вторична хипертония

Стенокардия

Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност

Н Я КОИ Т ЕК У Щ И УС ЛОЖ Н ЕН И Я Н А I23.1
ОСТРИЯ ИНФАРКТ НА МИОК АРДА

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

Стар инфаркт на миокарда
Сърдечна аневризма

I25.4

Аневризма на коронарна артерия

I25.5

Исхемична кардиомиопатия

I25.6

Безсимптомна исхемия на миокарда

ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЛОДРОБНО СЪРЦЕ I27.0

Първична белодробна хипертония

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА БЕЛОДРОБНИТЕ I28.8
СЪДОВЕ
I28.9

Други уточнени болести на белодробните съдове

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИК АРДА

I31.0

Хроничен адхезивен перикардит

I31.1

Хроничен констриктивен перикардит

I31.2

Хемоперикард, некласифициран другаде

I31.3

Перикарден излив (невъзпалителен)

Белодробно-съдова болест, неуточнена

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН
1

2

С Т Р. 1 2 7
3

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

ВЕСТНИК

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
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

БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА 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

ЕН ДОК А РДИТ БЕЗ У ТОЧН ЯВА НЕ Н А I38
ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА

ЕНДОК АРДИТ 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

Усложнения и неточно определени болести I51.4
на сърцето
I51.5
Последици от мозъчносъдова болест

АТЕРОСКЛЕРОЗА

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
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АНЕВРИЗМА И ДИСЕКАЦИЯ НА АОРТАТА 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 ВИДОВЕ АНЕВРИЗМА

ДРУ Г И БОЛЕС ТИ Н А ПЕРИФЕРНИ Т Е I73.1
СЪДОВЕ

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

ВАРИКОЗНИ ВЕНИ НА ДОЛНИТЕ КРАЙ- I83.0
НИЦИ
I83.1
ВАРИЦИ НА ХРАНОПРОВОДА

Варикозни вени на долните крайници с язва
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

Д РУ Г И Н ЕИ НФЕК Ц ИОЗН И БОЛ ЕС Т И I89.1
НА ЛИМФНИТЕ СЪДОВЕ И ЛИМФНИТЕ
ВЪЗЛИ

Лимфангит

ПОСТПРОЦЕДУРНИ БОЛЕСТИ НА ОРГА- I97.2
НИТЕ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Синдром на лимфедем след мастектомия

Обикновен и слузно-гноен хроничен бронхит J41.0

Обикновен хроничен бронхит

Друга хронична обструктивна белодробна J44.8
болест

Друга уточнена хронична обструктивна белодробна
болест

J44.9

Хронична обструктивна белодробна болест, неуточнена

J45.0

Астма с преобладаващ алергичен компонент

J45.1

Неалергична астма

J45.9

Астма, неуточнена

Астма

ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕК- J96.1
ЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ
J96.9

Хронична дихателна недостатъчност

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 ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИК А, 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

Улцерозен колит

Дихателна недостатъчност, неуточнена
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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

ЖЛЪЧНОК АМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИ- К80.4
ТИАЗА]

Камъни на жлъчните пътища с холецистит

Други болести на задстомашната жлеза

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

L10.3

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

Нарушена резорбция в червата
Пемфигус

Пемфигоид

ДРУГИ БУЛОЗНИ УВРЕЖДАНИЯ

АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ

Псориазис

Еrythema multiforme

Лупус еритематодес

ЯЗВА НА ДОЛЕН КРАЙНИК, НЕКЛАСИ- L97
ФИЦИРАНА ДРУГАДЕ

ЯЗВА НА ДОЛЕН КРАЙНИК, НЕКЛАСИФИЦИРАНА
ДРУГАДЕ

СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМ АТОИДЕН АР- M05.0
ТРИТ
М05.1

Синдром на Felty
Ревматоидна болест със засягане на белия дроб

М05.2

Ревматоиден васкулит

М05.3

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и
системи
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Други серопозитивни ревматоидни артрити
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 К АПАЧК АТА (ПАТЕM22.4
ЛАТА)
Възлест полиартериит и наследствени със- М30.0
тояния
M30.1

Хондромалация на пателата
Възлест полиартериит
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

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

Дерматополимиозит

Системна склероза

Други системни увреждания на съединител- М35.0
ната тъкан
M35.2

Синдром на Sjogren

Анкилозиращ спондилит

M45.0

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, множествено засягане
на гръбначния стълб

M45.1

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, окципито-атлантоаксисен отдел

Синдром на Behзet
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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

А НК ИЛОЗИРА Щ СПОНДИЛИТ, неу точнена 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

Други дорзопатии, некласифицирани другаде M53.1

Шийнобрахиален синдром

Синовити и теносиновити

M65.9

Синовит и теносиновит, неуточнен

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

M87.0

Асептична идиопатична остеонекроза

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
Остеонекроза
Болест на Paget (деформиращ остеит)

Други остеохондропатии

У ВРЕЖ Д А НИ Я Н А КОСТНО-М УСК УЛНАТА СИСТЕМА СЛЕД МЕДИЦИНСКИ
П Р ОЦ Е Д У РИ , Н Е К Л АС ИФИ Ц И РА Н И
ДРУГАДЕ
M96.1

Синдром след ламинектомия, некласифициран другаде

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНД- N01.0
РОМ

БЪРЗО ПРОГРЕСИРА Щ НЕФРИТЕН СИНДРОМ,
незначителни гломерулни нарушения

N01.1

БЪРЗО ПРОГРЕСИРА Щ НЕФРИТЕН СИНДРОМ,
огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N01.2

БЪРЗО ПРОГРЕСИРА Щ НЕФРИТЕН СИНДРОМ,
дифузен мембранозен гломерулонефрит

N01.3

БЪРЗО ПРОГРЕСИРА Щ НЕФРИТЕН СИНДРОМ,
дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N01.4

БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N01.5

БЪРЗО ПРОГРЕСИРА Щ НЕФРИТЕН СИНДРОМ,
дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N01.6

БЪРЗО ПРОГРЕСИРА Щ НЕФРИТЕН СИНДРОМ,
болест на плътните отлагания

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН
1

2

ВЕСТНИК

БРОЙ 92
3

N01.7

БЪРЗО ПРОГРЕСИРА Щ НЕФРИТЕН СИНДРОМ,
дифузен полулунен гломерулонефрит

N01.8

БЪРЗО ПРОГРЕСИРА Щ НЕФРИТЕН СИНДРОМ,
други изменения

N01.9

БЪРЗО ПРОГРЕСИРА Щ НЕФРИТЕН СИНДРОМ,
неуточнено изменение

РЕЦИДИВИРАЩ А И ПОСТОЯНН А 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

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

Х РОНИЧЕН 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

Х РОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, неу точнено
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

Хроничен нефритен синдром

Нефрозен синдром
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N04.7

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен полулунен гломерулонефрит

N04.8

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, други изменения

N04.9

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, неуточнено изменение

НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛА- N07.0
СИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ

НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, незначителни гломерулни нарушения

N07.1

НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, огнищни и сегментни гломерулни
увреждания

N07.2

Н АСЛЕДСТВЕН А НЕФРОП АТИ Я, НЕК Л АСИФИЦИРАНА 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

Н АСЛЕДСТВЕН А НЕФРОП АТИ Я, НЕК Л АСИФИЦИРА Н А ДРУ ГА ДЕ, дифузен меза нг иока пи л я рен
гломерулонефрит

N07.6

Н АСЛЕДСТВЕН А НЕФРОП АТИ Я, НЕК Л АСИФИЦИРАНА 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

Необст ру ктивен х роничен пиелонефрит, свързан с
рефлукс

N11.1

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

Хроничен тубулоинтестициален нефрит

Обструктивна и рефлуксна нефропатия

ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛНИ И ТУБУЛНИ N14.0
УВРЕЖДАНИЯ, ПРЕДИЗВИК АНИ ОТ ЛЕN14.1
К АРСТВА И ОТ ТЕЖКИ МЕТАЛИ

Хронична бъбречна недостатъчност

Нефропатия, предизвикана от аналгетици
Нефропатия, предизвикана от други лекарства, медикаменти или биологично активни вещества

N14.2

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

N18.8

Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност

N18.9

Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена
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Камък в бъбрека

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПРОС- N41.1
ТАТАТА

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

ПОЛИП НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ 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

ДРУГИ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА N85.0
МАТК АТА, БЕЗ ШИЙК АТА НА МАТК АТА
N85.1

Ендометриална жлезна хиперплазия

ЕРОЗИО И ЕКТРОПИОН НА ШИЙК АТА N86
НА МАТК АТА

ЕРОЗИО И ЕКТРОПИОН НА ШИЙК АТА НА МАТК АТА

ДИСПЛАЗИЯ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА N87.0

Слабо изразена дисплазия на шийката на матката

Ендометриална аденоматозна хиперплазия

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

ДРУ ГИ НЕВЪЗП А ЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ N88.0
НА ШИЙК АТА НА МАТК АТА

Левкоплакия на шийката на матката

ДРУ ГИ НЕВЪЗП А ЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ N89.2
НА ВАГИНАТА

Тежко изразена дисплазия на вагината, некласифицирана другаде

N89.4
ДРУ ГИ НЕВЪЗП А ЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ N90.2
НА ВУЛВАТА И ПЕРИНЕУМА
N90.4
ЛИПСА НА МЕНСТРУАЦИЯ, ОСКЪДНА N91.0
И РЯДК А МЕНСТРУАЦИЯ
N91.1

Левкоплакия на вагината
Тежко изразена дисплазия на вулвата, некласифицирана другаде
Левкоплакия на вулвата
Първична аменорея
Вторична аменорея

N91.2

Аменорея, неуточнена

N91.3

Първична олигоменорея

N91.4

Вторична олигоменорея

N91.5

Олигоменорея, неуточнена

ОБИЛНА, ЧЕСТА И НЕРЕДОВНА МЕН- N92.0
СТРУАЦИЯ
N92.1

Обилна и честа менструация с редовен цикъл
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

НАРУШЕНИЯ НА МЕНОПАУЗАТА И ДРУ- N95.0
ГИ Н АРУШЕНИЯ В ПЕРИОД А ОКОЛО
N95.1
МЕНОПАУЗАТА
N95.2

Кървене след менопауза
Менопауза и състояние на климакс при жени
Атрофичен вагинит
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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

ГЕСТА ЦИОННИ [ПРЕДИЗВИК А НИ ОТ O12.0
БРЕМЕННОСТТА] ОТОЦИ И ПРОТЕИНУO12.1
РИЯ БЕЗ ХИПЕРТОНИЯ
O12.2

Предизвикани от бременността отоци

Г ЕС ТА ЦИОНН А [ПРЕДИЗВИК А Н А ОТ O13
БРЕМ ЕН НОС Т ТА] Х И П ЕР ТОН И Я БЕ З
МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ

ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИК АНА ОТ БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ БЕЗ МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ

Г ЕС ТА ЦИОНН А [ПРЕДИЗВИК А Н А ОТ O14.0
БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ С МАO14.1
СИВНА ПРОТЕИНУРИЯ
O14.9

Умерена прееклампсия

КРЪВОТЕЧЕНИЕ В РАННА БРЕМЕННОСТ O20.0

Заплашващ аборт

Предизвикана от бременността протеинурия
Предизвикани от бременността отоци с протеинурия

Тежка прееклампсия
Прееклампсия, неуточнена

O20.8

Друго кръвотечение в ранна бременност

O20.9

Кръвотечение в ранна бременност, неуточнено

ЕКСЦЕСИВНО ПОВРЪЩАНЕ ПО ВРЕМЕ O21.0
НА БРЕМЕННОСТТА
O21.1

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

ВЕНОЗНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА O22.0
БРЕМЕННОСТТА

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 ПИКО- O23.0
ЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА ПО ВРЕМЕ НА
БРЕМЕННОСТТА
O23.1

Възпалителни болести на бъбреците 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

Възпалителни болести на пикочния мехур по време
на бременността
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Друга и неуточнена възпалителна болест на пикочополовата система по време на бременността
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

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМАТА ПРИ АН- O28.0
ТЕНАТАЛЕН СКРИНИНГ НА МАЙК АТА

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

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

O40

МНОГОВОДИЕ (ПОЛИХИДРАМНИОН)

МНОГОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ

МНОГОВОДИЕ (ПОЛИХИДРАМНИОН)

ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА ОКОЛОПЛОД- O41.0
Н АТА ТЕЧНОСТ И ОКОЛОПЛОДНИТЕ
O41.1
МЕМБРАНИ

Олигохидрамнион
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

ПРЕДЛЕЖ АЩА ПЛАЦЕНТА (PLACENTA O44.0
PR АEVIA)
O44.1

Предлежаща плацента, уточнена без кръвотечение

ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕ- O98.0
СТИ НА МАЙК АТА, КЛАСИФИЦИРАНИ
ДРУГАДЕ, НО УСЛОЖНЯВАЩИ БРЕМЕНO98.1
НОСТТА, РА ЖДАНЕТО И ПОСЛЕРОДОВИЯ ПЕРИОД
O98.2

Туберкулоза, 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

Предлежаща плацента с кръвотечение

Сифилис, усложняващ бременността, раждането или
послеродовия период
Гонорея, усложняваща бременността, раждането или
послеродовия период
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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 БОЛЕСТИ НА МАЙК АТА, КЛАСИ- O99.0
ФИЦИРАНИ ДРУГА ДЕ, НО УСЛОЖНЯВАЩИ БРЕМЕННОСТТА, РА Ж Д АНЕТО
O99.1
И ПОСЛЕРОДОВИЯ ПЕРИОД

А неми я, услож н яваща бременност та, ра ж дането и
послеродовия период

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 подк ожната тъкан, усложняващи
бременността, раждането и послеродовия период

O99.8

Други уточнени болести и състояния, усложняващи
бременността, раждането и послеродовия период

Други болести на кръвта и кръвотворните органи и
отделни нарушения, включващи имунния механизъм,
усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

Други вродени аномалии на нервната система Q07.0

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 и три- Q22.0
куспидалната 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

Q22.3

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

Вродени аномалии на аортната и митрал- Q23.0
ната клапа
Q23.1

Вродена стеноза на аортната клапа
Вродена инсуфициенция на аортната клапа

Q23.2

Вродена митрална стеноза

Q23.3

Вродена митрална инсуфициенция

Q23.4

Синдром на хипопластичното ляво сърце

Q23.8

Други вродени аномалии на митралната и аортната клапа

Q23.9

Вродена аномалия на аортната и митралната клапа,
неуточнена
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Q25.0

Отворен дуктус артериозус

Q25.1

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

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, ОБХВАЩА- T94.0
ЩИ НЯКОЛКО ОБЛАСТИ ОТ ТЯЛОТО, И
ТРАВМИ С НЕУТОЧНЕНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ
T94.1

Последици от травми, обхващащи няколко области
от тялото

Последици от термични и химични изгаряния Т95.0
и измръзване

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

Последици от травми с неуточнена локализация
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Безсимптомен инфекциозен статус, предиз- Z 21
викан от вируса на човешкия имунодефицит
[HIV]

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

Ревматични болести на митралната клапа І05.0 Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
І05.1 Z95.2

Митрална стеноза. 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

Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на
протеза на 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
и трансплантанти
І06.1 Z95.2

Ревматична аортна стеноза. Наличие на протеза на
сърдечна клапа

І06.2 Z95.2

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

Ревматична аортна 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

Хипертоничен бъбрек (хипертонична бъ- I12.0 Z95.9
бречна 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 хипер- I13.0 Z95.9
тоничен 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

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
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Вторична хипертония
I15.0 Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
I15.1 Z95.9
I15.2 Z95.9
I15.8 Z95.9
І15.9 Z95.9
Стенокардия
I20.0 Z95.1
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
I20.1 Z95.1
I20.8 Z95.1
I20.9 Z95.1
Стенокардия
I20.0 Z95.5
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
I20.1 Z95.5
I20.8 Z95.5
I20.9 Z95.5
Стенокардия
I20.0 Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
I20.1 Z95.9
I20.8 Z95.9
I20.9 Z95.9
ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА
СЪРЦЕТО
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА
СЪРЦЕТО
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА
СЪРЦЕТО
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА БЕЛОДРОБНИТЕ
СЪДОВЕ
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
Неревматични болести на митралната клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

I25.2 Z95.1
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3
Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен
бъбрек, неуточнено. 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
Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения.
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Други видове вторична хипертония. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Вторична хипертония, неуточнена. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Нестабилна стенокардия. Наличие на аортнокоронарен
шънтов трансплантат
Стенокарди я с док у ментиран спазъм. На личие на
аортнокоронарен шънтов трансплантат
Други видове стенокардия. Наличие на аортнокоронарен
шънтов трансплантат
Стенокардия, неуточнена. Наличие на аортнокоронарен
шънтов трансплантат
Нестабилна стенокардия. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат
Стенокарди я с док у ментиран спазъм. На личие на
коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат
Други видове стенокардия. Наличие на коронарен
ангиопластичен имплантат и трансплантат
Стенокардия, неуточнена. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат
Нестабилна стенокардия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Други видове стенокардия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Стенокардия, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Стар инфаркт на миокарда. Наличие на аортнокоронарен
шънтов трансплантат

I25.2 Z95.5

Стар инфаркт на миокарда. Наличие на коронарен
ангиопластичен имплантат и трансплантат

I25.2 Z95.9

Стар инфаркт на миокарда. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I28.9 Z95.9

Белодробно-съдова болест, неуточнена. Наличие на
сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І34.0 Z95.2

Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза
на сърдечна клапа
Митрален (клапен) пролапс. Наличие на протеза на
сърдечна клапа
Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на
протеза на сърдечна клапа
Други неревматични болести на митралната клапа.
Наличие на протеза на сърдечна клапа
Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.1 Z95.2
І34.2 Z95.2
І34.8 Z95.2
І34.0 Z95.3
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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 (к лапен) 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 Аортна (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърНаличие на сърдечни и съдови имплантанти
дечна клапа
и трансплантанти
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 (к лапна) 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 трикуспидалната І36.0 Z95.2 Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие
клапа
на протеза на сърдечна клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
І36.0 Z95.3 Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие
и трансплантанти
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
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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 Неревмат и ч на т ри к усп и да л на (к ла п на) с т еноза и
инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени
БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА I37.0 Z95.2 Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на протеза
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
на сърдечна клапа
и трансплантанти
БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА I37.0 Z95.3 Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на ксеногенна
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
сърдечна клапа
и трансплантанти
БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА I37.0 Z95.4 Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на друг заНаличие на сърдечни и съдови имплантанти
местител на сърдечна клапа
и трансплантанти
БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА I37.0 Z95.9 Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на сърдечен
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
имплантат и трансплантат, неуточнени
и трансплантанти
БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА I37.1 Z95.2 Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
протеза на сърдечна клапа
и трансплантанти
БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА I37.1 Z95.3 Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
ксеногенна сърдечна клапа
и трансплантанти
БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА I37.1 Z95.4 Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
друг заместител на сърдечна клапа
и трансплантанти
БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА I37.1 Z95.9 Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
и трансплантанти
БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА I37.2 Z95.2 Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа.
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
Наличие на протеза на сърдечна клапа
и трансплантанти
БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА I37.2 Z95.3 Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа.
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
и трансплантанти
БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА I37.2 Z95.4 Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа.
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
и трансплантанти
БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА I37.2 Z95.9 Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. НалиНаличие на сърдечни и съдови имплантанти
чие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
и трансплантанти
ЕН ДОК А РДИТ БЕЗ У ТОЧН ЯВА НЕ Н А I38 Z95.2
ЕНДОК АРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАЗАСЕГНАТАТА КЛАПА
ТАТА КЛАПА. Наличие на протеза на сърдечна клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
ЕН ДОК А РДИТ БЕЗ У ТОЧН ЯВА НЕ Н А I38 Z95.3
ЕНДОК АРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАЗАСЕГНАТАТА КЛАПА
ТА КЛАПА. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
ЕН ДОК А РДИТ БЕЗ У ТОЧН ЯВА НЕ Н А I38 Z95.4
ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА
ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА
КЛАПА. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти
ЕН ДОК А РДИТ БЕЗ У ТОЧН ЯВА НЕ Н А I38 Z95.9
ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти
и трансплантанти

ЕНДОК АРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА К ЛАП А. Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени
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К АРДИОМИОПАТИЯ
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 блок І44.2 Z95.9
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

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

Друга хипертрофична кардиомиопатия. Наличие на
сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Лявокамерна недостатъчност. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Приложение № 11
към чл. 21, ал. 2
Списък на заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна
каса заплаща дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ

Код по МКБ10

Заболяване

1

2

3

ТИФ И ПАРАТИФ

Амебиаза
Еризипел
Вроден сифилис

Ранен сифилис

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

А46

Еризипел – рецидивиращ

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 А 52.1 G63.0 А 52.1
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

Късен сифилис
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A52.2

Асимптоматичен невросифилис

A52.3

Невросифилис, неуточнен

А52.7
А 52.7
А 52.7
А 52.7
А 52.7
А 52.7
А52.7

N08.8 А52.7
H32.0 А 52.7
N74.2 А 52.7
H58.8 А 52.7
М90.2 А 52.7
J99.8 А 52.7
М68.0

M73.3
H19.0
L99.8
K67.2
K77.0
М63.0

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 НК Д. 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 A53.0
на сифилис
A53.9

Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен

Други болести, предавани A63.0
предимно по полов път, некA63.8
ласирани другаде

Аногенитални (венерични) брадавици

Други протозойни чревни
А07.1
болести
Хроничен вирусен хепатит

Сифилис, неуточнен

Други уточнени болести, предавани предимно по полов път
Жиардиаза [ламблиаза]

В18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

В18.8

Друг хроничен вирусен хепатит

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имуноде- В24
фицит [HIV], неуточнен
B50.0
М А Л А РИ Я , П РЕ Д ИЗВИК А Н А ОТ PL ASMODIUM B50.8
FALCIPARUM

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен
Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum с церебрални усложнения
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

Малария, предизвикана от
B51.8
Plasmodium vivax

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

Малария, предизвикана от
B52.8
Plasmodium malariae

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae, с други
усложнения

B52.9

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae, без усложнения

Други видове паразитолоВ53.0
гично потвърдена малария
Лайшманиоза

ТОКСОПЛАЗМОЗА

ШИС ТОЗОМИ АЗА [БИ ЛХАРЦИОЗА]

Малария, предизвикана от Plasmodium ovale

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]
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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

B83.0

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

C00.0

Външна повърхност на горна устна

С00.1

Външна повърхност на долна устна

С00.3

Горна устна, вътрешна повърхност

Ехинококоза

ФИЛАРИОЗА

ДРУГИ ХЕЛМИНТОЗИ

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ Н А УСТ- С00.4
НАТА
С00.5

Долна устна, вътрешна повърхност
Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

С00.6

Комисура на устните

С00.9

Устна, неуточнена част

Злокачествено новообразуС01
вание на основата на езика

Злокачествено новообразувание на основата на езика

С02.0

Горна повърхност на езика

С02.1

Странични ръбове на езика

С02.2
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ С02.3
И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ
С02.4
НА ЕЗИК А

Долна повърхност на езика
Предните две трети на езика, неуточнена част
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

Злокачествено новообразуС03.1
вание на венците
С03.9
С04.0
Злокачествено новообразу- С04.1
вание на пода на устната
C04.8
кухина

Долен венец
Венец, неуточнен
Предна част на пода на устната кухина
Странична част на пода на устната кухина
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

Злокачествено новообразу- С05.2
вание на небцето
С05.8

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

С05.9

Небце, неуточнено

С06.0

Лигавица на бузите

С06.1
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени С06.2
части на устната кухина
С06.8

Преддверие на устната кухина
Ретромоларна област
Лезия, излизаща извън границите на една и повече
посочени локализации на други и неуточнени части на
устната кухина
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С06.9

Злокачествено новообразувание на околоушната слюн- С07
чена жлеза (паротис)
С08.0
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГА С08.1
И НЕУТОЧНЕНА ЧАСТ НА
ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ С08.8
ЖЛЕЗИ
С08.9
С09.0
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВО- С09.1
ОБРАЗУВАНИЕ НА СЛИС09.8
ВИЦАТА (ТОНЗИЛА)

БРОЙ 92
3

Устна кухина, неуточнена част
Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена
жлеза (паротис)
Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)
Подезична жлеза (сублингвална)
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези
Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част
Тонзиларна ямка
Тонзиларна дъга
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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВО- С10.2
ОБРАЗУВАНИЕ НА ОРОФА Р И Н КС А ( М Е З О ФА- С10.3
РИНКС)
C10.4

Странична стена на орофаринкса
Задна стена на орофаринкса
Бранхиална цепка

С10.8

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

С11.0

Горна стена на назофаринкса

С11.1
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВО- С11.2
ОБРАЗУ ВА Н И Е Н А НОСОГЛЪТК АТА (Н АЗОФА- С11.3
РИНКС)
C11.8

Задна стена на назофаринкса

С11.9
З лок аче с т в ено нов о о б разувание на пириформения С12
синус
С13.0
С13.1
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВОС13.2
ОБРАЗУВАНИЕ НА ХИПОФАРИНКСА
С13.8
С13.9
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВОО- С14.0
БРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И
НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ С14.2
ЛОК АЛИЗАЦИИ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА С14.8
И ФАРИНКСА

Странична стена на назофаринкса
Предна стена на назофаринкса
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на назофаринкса
Назофаринкс, неуточнен
Злокачествено новообразувание на пириформения синус
Посткрикоидна област
Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса
Задна стена на хипофаринкса
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса
Хипофаринкс, неуточнен
Фаринкс, неуточнен
Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

С15.0

Шийната част на хранопровода

С15.1

Гръдната част на хранопровода

С15.2

Коремната част на хранопровода

С15.3

Горната третина на хранопровода

Злокачествено новообразуС15.4
вание на хранопровода

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
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С16.0

Кардия

С16.1

Дъно на стомаха

С16.2

Тяло на стомаха

С16.3

Антрум на пилора

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВОС16.4
ОБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА
С16.5
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Пилор
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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВО- С17.2
ОБРАЗУВАНИЕ НА ТЪН- С17.3
КИТЕ ЧЕРВА

Илеум
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

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВО- С18.4
ОБРАЗУ ВА Н И Е Н А Д Е- С18.5
БЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН)
С18.6

Колон трансверзум

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

Флексура лиеналис
Колон десценденс

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната С19
област

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната
област

З лок аче с т в ено нов о о б разувание на правото черво С20
(ректум)

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

С21.0
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВОО- С21.1
БРАЗУВАНИЕ НА АНУСА C21.2
И АНАЛНИЯ К АНАЛ

Анус, неуточнена част
Анален канал
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

З лок аче с т в ено нов о о б ра- С22.2
зувание на черния дроб и
С22.3
интрахепаталните ж лъчни
пътища
С22.4

Хепатобластом
Ангиосарком на черния дроб
Други саркоми на черния дроб

С22.7

Други уточнени карциноми на черния дроб

С22.9

Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено

Злокачествено новообразуС23
вание на жлъчния мехур

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур
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С24.0
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ С24.1
И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ
НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА С24.8

3
Екстрахепатални жлъчни канали
Ампула на Vater
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища

С25.0

Глава на панкреаса

С25.1

Тяло на панкреаса

С25.2

Опашка на панкреаса

С25.3

Панкреатичен канал

Злокачествено новообразуС25.4
вание на панкреаса
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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 новообразу- С26.1
вание на храносмилателните
органи с друга и неточно С26.8
определена локализация
С26.9

Далак

Злокачествено новообразу- С30.0
вание на носната кухина и
С30.1
средното ухо

Носна кухина

Лезия, излизаща извън границите на една и повече
посочени локализации на храносмилателната система
Неточно обозначени локализации на храносмилателната
система
Средно ухо

С31.0

Максиларен синус

С31.1

Етмоидален синус

С31.2

Фронтален синус

Злокачествено новообразуС31.3
вание на синусите

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

Злокачествено новообразуС32.3
вание на ларинкса

Ларингеален хрущял

С32.8

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

С32.9

Злокачествено новообразувание на ларинкс, неуточнено

Злокачествено новообразуС33
вание на трахеята

Злокачествено новообразувание на трахеята

С34.0

Главни бронхи

С34.1

Горен лоб, бронх или бял дроб

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВО- С34.2
ОБРАЗУВАНИЕ НА БРОН- С34.3
ХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ

Среден лоб, бронх или бял дроб
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 новообразуС37
вание на тимуса
С38.0
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪР- С38.1
ЦЕТО, МЕДИАСТИНУМА С38.2
И ПЛЕВРАТА
С38.3

Злокачествено новообразувание на тимуса
Сърце
Преден медиастинум
Заден медиастинум
Медиастинум, неуточнена част
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С38.4

Плевра

С38.8

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

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВОО- С39.0
БРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И
НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ С39.8
ЛОК АЛИЗАЦИИ НА ДИХ АТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И
С39.9
ГРЪДНИЯ КОШ

Горни дихателни пътища, неуточнена част
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дихателната система и гръдния кош
Неточно определени локализации на дихателната система

С40.0

Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник

С40.1

Къси кости на горния крайник

С40.2
Злокачествено новообразу- С40.3
вание на костите и ставните
хрущяли на крайниците
С40.8

Дълги кости на долен крайник
Къси кости на долен крайник
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

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОСТИ- С41.3
ТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ С ДРУГИ И НЕУТОЧ- С41.4
НЕНИ ЛОК АЛИЗАЦИИ
С41.8

Ребра, гръдна кост и ключица
Кости на таза, сакрума и опашката
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
кожата
С43.5

Злокачествен меланом на окосмената част на главата
и шията
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
Други злокачествени новооС44.4
бразувания на кожата

Кожа на други и неуточнени части на лицето
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
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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
ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПЕРИ- C47.4
ФЕРНИТЕ НЕРВИ И ВЕГ ЕТАТ ИВН АТА НЕРВН А C47.5
СИСТЕМА
C47.6

Периферни нерви на торакса
Периферни нерви на корема
Периферни нерви на таза
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
З ЛОК АЧ Е С Т В Е НО НО - С48.1
В О О Б РА З У В А Н И Е Н А
РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И С48.2
ПЕРИТОНЕУМА
С48.8

Ретроперитонеум
Уточнена част на перитонеума
Перитонеум, неуточнена част
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ретроперитонеума и перитонеума

С49.0

Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията

С49.1

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

С49.2

Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВОО- С49.3
БРАЗУВАНИЕ НА СЪЕДИС49.4
НИТЕЛНАТА И ДРУГИТЕ
МЕКИ ТЪК АНИ
С49.5

Съединителна и меки тъкани на гръдния кош
Съединителна и меки тъкани на корема
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 новообразу- С50.0
вание на млечната жлеза
С50.1

Мамила и ареола
Централна част на млечната жлеза
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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

Злокачествено новообразу- С51.2
вание на вулвата
С51.8
С51.9
Злокачествено новообразувание на влагалището (ва- С52
гината)

Клитор
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата
Вулва, неуточнена част
Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)

С53.0

Ендоцервикс

С53.1
Злокачествено новообразувание на шийката на матката С53.8

Екзоцервикс
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
Злокачествено новообразувание на тялото на матката С54.3

Миометриум
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 неуточ- С55
нена локализация

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена
локализация

Злокачествено новообразуС56
вание на яйчника

Злокачествено новообразувание на яйчника

С57.0

Фалопиева тръба

С57.1

Широка връзка

С57.2

Кръгла връзка

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ С57.3
И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ С57.4
НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ
С57.7
ОРГАНИ

Параметриум
Придатъци на матката, неуточнени
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

Злокачествено новообразу- С60.2
вание на пениса
С60.8
С60.9

Тяло на пениса
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса
Пенис, с неуточнена локализация
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С63.0
С63.1
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И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ С63.7
НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ
ОРГАНИ
С63.8
С63.9
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ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА
Недесцендирал тестис
Десцендирал тестис
Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено
Епидидим
Семенна връв
Скротум
Други уточнени части на мъжките полови органи
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи
Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕС64
К А, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА
БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение
на бъбречното легенче

Злокачествено новообразуС65
вание на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

Злокачествено новообразуС66
вание на уретера

Злокачествено новообразувание на уретера

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

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВОО- С67.4
БРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧ- С67.5
НИЯ МЕХУР
С67.6

Задна стена на пикочния мехур
Шийка на пикочния мехур
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
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени С68.8
части на пикочните органи

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

С68.9

Злокачествено новообразу вание на пикочни органи,
неуточнено

С69.0

Конюнктива

С69.1

Роговица

С69.2

Ретина

С69.3

Хороидея

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОКОТО С69.4
И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪС69.5
ЦИ
С69.6

Цилиарно тяло
Слъзна жлеза и канали
Орбита

С69.8

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

С69.9

Око, неуточнена част

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВО- С70.0
ОБРАЗУ ВА НИЕ Н А МОС70.1
ЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕНИНГИ)
С70.9

Церебрални менинги
Спинални мениниги
Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено
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С71.0

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

С71.1

Фронтален лоб

С71.2

Темпорален лоб

С71.3

Париетален лоб

ЗЛОК АЧЕСТВЕНО НОВО- С71.4
ОБРАЗУВАНИЕ НА ГЛАВС71.5
НИЯ МОЗЪК

Окципитален лоб
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)

Злокачествено новообразу- С72.3
вание на гръбначния мозък,
череп номоз ъч н и т е нерви, С72.4
други части на централната С72.5
нервна система

Зрителен нерв
Слухов нерв
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 новообразуС73
вание на щитовидната жлеза
С74.0
З лок аче с т в ено нов о о б разувание на надбъбречната С74.1
жлеза
С74.9

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза
Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза
Медула на надбъбречната жлеза
Надбъбречна жлеза, неуточнена част

С75.0

Паращитовидна жлеза

С75.1

Хипофиза

С75.2

Краниофарингеален канал

Злокачествено новообразу- С75.3
вание на други ендокринни С75.4
жлези и сродни структури
С75.5

Епифизна (пинеална) жлеза
Каротидни телца
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

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВОО- С76.3
БРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И С76.4
НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ
С76.5
ЛОК АЛИЗАЦИИ

Таз
Горен крайник
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

ВТОРИ ЧНО И НЕУ ТОЧНЕНО ЗЛОК АЧЕСТВЕНО
С77.0
НОВООБРАЗУВАНИЕ НА
ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ

Лимфни възли на главата, лицето и шията
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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

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

Вторично злокачествено новообразувание на дихател- С78.4
ната и храносмилателната
система
С78.5

Вторично злокачествено новообразувание на тънките
черва
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

С79.3

Вторично злокачествено новообразувание на главния
мозък и мозъчните обвивки

В т о р и ч н о з л о к ач е с т в е н о
ново о бра з у ва н ие с д ру г и С79.4
локализации

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 неу точнена лока- C 80
лизация

Болест на Hodgkin

ВЕСТНИК

Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

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
Фол и к уларен (нод уларен)
C82.2
нехочкинов лимфом

Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен,
фоликуларен
Едроклетъчен, фоликуларен

C82.7

Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом

С82.9

Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен
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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

Периферни и кожни Т-кле- C84.2
тъчни лимфоми
C84.3

Т-зонов лимфом

Дифузен нехочкинов лимфом

Лимфоепителоиден лимфом

C84.4

Периферен Т-клетъчен лимфом

C84.5

Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

С85.0

Лимфосарком

ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ C85.1
ТИПОВЕ Н А НЕХОЧК ИС85.7
НОВ ЛИМФОМ

В-клетъчен лимфом, неуточнен
Други уточнени типове на нехочкинов лимфом

С85.9

Нехочкинов лимфом, неуточнен

C88.0

Макроглобулинемия на Waldenstrom

C88.1

Болест на алфа-тежките вериги

Злокачествени имунопроли- C88.2
феративни болести
C88.3

Болест на гама-тежките вериги

C88.7

Други злокачествени имунопролиферативни болести

С88.9

Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

М Н О Ж Е С Т В Е Н М И Е - С90.0
ЛОМ И З ЛОК АЧ ЕС Т ВЕС90.1
НИ ПЛ АЗМОК ЛЕТ ЪЧНИ
НОВООБРАЗУВАНИЯ
C90.2

Лимфоидна левкемия

Миелоидна левкемия

Моноцитна левкемия

Имунопролиферативна болест на тънките черва

Множествен миелом
Плазмоклетъчна левкемия
Плазмоцитом, екстрамедуларен

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

С Т Р.

156

ДЪРЖАВЕН
1

2

БРОЙ 92
3

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

Други левкемии с уточнен
C94.3
клетъчен вид
C94.4

Мастоклетъчна левкемия
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

Левкемия с неуточнен клеC95.2
тъчен тип
C95.7

Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип
Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.9

Левкемия, неуточнена

С96.0

Болест на Letterer – Sive

С96.1

Злокачествена хистиоцитоза

Други и неуточнени злока- С96.2
чествени новообразувания C96.3
на лимфната, кръвотворната
и сродните им тъкани
C96.7
С96.9
З ЛОК АЧ Е С Т В Е Н И НО В О ОБРА З У В А Н И Я С Ъ С
САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪР- C97
ВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ
ЛОК АЛИЗАЦИИ
D00.0
К АРЦИНОМ IN SITU НА
УСТНАТА КУХИНА, ХРА- D00.1
НОПРОВОДА И СТОМАХА
D00.2

Злокачествен мастоклетъчен тумор
Истински хистиоцитен лимфом
Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани
Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено
ЗЛОК АЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУ ВА НИ Я СЪС САМОС ТОЯ Т Е Л Н И (П ЪРВИ Ч Н И) М НОЖ ЕС Т ВЕН И
ЛОК АЛИЗАЦИИ
Устни, устна кухина и фаринкс
Хранопровод
Стомах

D01.0

Колон

D01.1

Ректосигмоидална област

D01.2
К АРЦИНОМ IN SITU НА
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ D01.3
ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ ОР- D01.4
ГАНИ
D01.5

Ректум
Анус и анален канал
Други и неуточнени части на червата
Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища

D01.7

Други уточнени храносмилателни органи

D01.9

Храносмилателен орган, неуточнен

D02.0

Ларинкс

D02.1
К АРЦИНОМ IN SITU НА
СРЕДНОТО УХО И ДИХА- D02.2
ТЕЛНАТА СИСТЕМА
D02.3

МЕЛАНОМ IN SITU

ВЕСТНИК

Трахея
Бронх и бял дроб
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
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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
К АРЦИНОМ IN SITU НА
D04.5
КОЖ АТА

Кожа на окосмената част на главата и шията
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

К АРЦИНОМ IN SITU НА D05.1
МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА
D05.7

Интрадуктален карцином in situ
Друг карцином in situ на млечната жлеза

D05.9

Карцином in situ на млечната жлеза, неуточнен

D06.0

Ендоцервикс

К АРЦИНОМ IN SITU НА D06.1
ШИЙК АТА НА МАТК АТА D06.7

Екзоцервикс
Други части на шийката на матката

D06.9

Шийка на матката, неуточнена част

D07.0

Ендометриум

D07.1

Вулва

D07.2
К АРЦИНОМ IN SITU НА
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ D07.3
ПОЛОВИ ОРГАНИ
D07.4

Влагалище
Други и неуточнени женски полови органи
Пенис

D07.5

Простата

D07.6

Други и неуточнени мъжки полови органи

D09.0

Пикочен мехур

D09.1

Други и неуточнени пикочни органи

К А РЦ И НОМ I N SI T U С D09.2
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
D09.3
ЛОК АЛИЗАЦИИ

Око
Щитовидна и други ендокринни жлези

D09.7

Карцином in situ с други уточнени локализации

D09.9

Карцином in situ, с неуточнена локализация

D10.0

Устни

D10.1

Език

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВ О О Б РА З У В А Н И Е Н А D10.2
УСТНИТЕ, УСТНАТА КУ- D10.3
ХИНА И ФАРИНКСА
D10.4
D10.5

Под на устната кухина
Други и неуточнени части на устната кухина
Сливица (тонзила)
Други части на орофаринкса
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D10.6

Назофаринкс

D10.7

Хипофаринкс

D10.9

Фаринкс, неуточнен

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НО- D11.0
В О О Б РА З У В А Н И Е Н А
D11.7
ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ
ЖЛЕЗИ
D11.9

Паротидна жлеза
Други големи слюнчени жлези
Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

D12.0

Цекум

D12.1

Апендикс

D12.2

Възходяща част (асценденс) на колона

D12.3
ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КО- D12.4
ЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА D12.5
И АНАЛНИЯ К АНАЛ
D12.6

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВ О О Б РА З У В А Н И Е Н А
ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕ Д Е Л Е Н И Ч АС Т И Н А
Х РА НОСМИ Л АТЕЛН АТА
СИСТЕМА

ВЕСТНИК

Напречна част (трансверзум) на колона
Низходяща част (десценденс) на колона
Сигмоидална част на колона
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

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НО- D14.1
В О О Б РА З У В А Н И Е Н А
D14.2
СРЕД НОТО У ХО И Д ИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
D14.3

Ларинкс
Трахея
Бронхи и бял дроб

D14.4

Дихателна система, с неуточнена локализация

D15.0

Тимус

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НО- D15.1
В О О Б РА З У В А Н И Е Н А
D15.2
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ
ОРГАНИ В ГРЪДНИЯ КОШ D15.7

Сърце
Медиастинум
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
ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВ О О Б РА З У В А Н И Е Н А D16.4
КОСТИТЕ И СТА ВНИТЕ D16.5
ХРУЩЯЛИ
D16.6

Къси кости на долен крайник

D16.7

Ребра, гръдна кост и ключица

D16.8

Кости на таза, сакрума и опашката

D16.9

Кост и ставен хрущял, неуточнени

Кости на черепа и лицето
Кост на долна челюст
Гръбначен стълб
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D17.0

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на
кожата и подк ожната тъкан на главата, лицето и шията

D17.1

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на
кожата и подк ожната тъкан на тялото

D17.2

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на
кожата и подк ожната тъкан на крайниците

D17.3

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан
на кожата и подк ожната тъкан с други и неуточнени
локализации

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВ О О Б РА З У В А Н И Е Н А
D17.4
МАСТНАТА ТЪК АН

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 ЛИМФАН- D18.0
ГИОМ С К АКВАТО И ДА
D18.1
Е ЛОК АЛИЗАЦИЯ

Хемангиом с каквато и да е локализация

D19.0
ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВ О О Б РА З У В А Н И Е Н А D19.1
МЕЗОТЕЛИ А ЛН АТА Т Ъ- D19.7
К АН
D19.9

Мезотелиална тъкан на плеврата

Д О Б Р О К А Ч Е С Т В Е Н О D20.0
НОВ О ОБ РА З У В А Н И Е
НА МЕК АТА ТЪК АН НА
РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И D20.1
ПЕРИТОНЕУМА

Ретроперитонеум

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

Перитонеум

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
ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ D21.3
Н А С ЪЕДИНИ Т Е ЛН АТА
И ДРУГИ МЕКИ ТЪК АНИ D21.4
D21.5

МЕЛАНОЦИТЕН НЕВУС

Лимфангиом с каквато и да е локализация

Съединителна и други меки тъкани на долен крайник,
включително тазобедрената област
Съединителна и други меки тъкани на гръдния кош
Съединителна и други меки тъкани на корема
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, вк лючително
областта на раменния пояс

D22.7

Меланоцитен невус на долен крайник, вк лючително
тазобедрената област

D22.9

Меланоцитен невус, неуточнен
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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
ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕD23.4
НИ НОВООБРАЗУВАНИЯ
НА КОЖ АТА
D23.5

Кожа на други и неуточнени части на лицето
Кожа на окосмената част на главата и шията
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

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВ О О Б РА З У В А Н И Е Н А D24
МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА

ВЕСТНИК

ДОБРОК АЧ ЕС Т ВЕНО НООВООБРАЗУ ВА Н И Е Н А
МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

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

ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕ- D26.1
НИ НОВООБРАЗУВАНИЯ
D26.7
НА МАТК АТА
D26.9
ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВ О О Б РА З У В А Н И Е Н А D27
ЯЙЧНИК А

Тяло на матката
Други части на матката
Матка, неуточнена част
ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИК А

D28.0
ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НО- D28.1
В О О Б РА З У В А Н И Е Н А
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ D28.2
Ч АС Т И Н А Ж ЕНСК И Т Е
D28.7
ПОЛОВИ ОРГАНИ
D28.9

Вулва

D29.0

Пенис

D29.1

Простата

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НО- D29.2
В О О Б РА З У В А Н И Е Н А
D29.3
МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
D29.4

Влагалище
Маточни тръби и връзки
Други уточнени женски полови органи
Женски полови органи, с неуточнена локализация

Тестис
Епидидим
Скротум

D29.7

Други мъжки полови органи

D29.9

Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

D30.0

Бъбрек

D30.1

Бъбречно легенче

D30.2
ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИ- D30.3
КОЧНИТЕ ОРГАНИ
D30.4

Уретер
Пикочен мехур
Уретра

D30.7

Други пикочни органи

D30.9

Пикочни органи, с неуточнена локализация

D31.0

Конюнктива

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВ О О Б РА З У В А Н И Е Н А D31.1
ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИ- D31.2
ДАТЪЦИ
D31.3

Роговица
Ретина
Хориоидея
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D31.4

Цилиарно тяло

D31.5

Слъзна жлеза и канали

D31.6

Орбита, неуточнена част

D31.9

Око, неуточнена част

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НО- D32.0
В О О Б РА З У В А Н И Е Н А
D32.1
МОЗ ЪЧ Н И Т Е ОБВИ ВК И
(МЕНИНГИТЕ)
D32.9

С Т Р. 1 6 1

Обвивки на главния мозък
Обвивки на гръбначния мозък
Мозъчни обвивки, неуточнени

D33.0

Главен мозък, супратенториум

D33.1

Главен мозък, инфратенториум

ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НО- D33.2
В О О Б РА З У В А Н И Е Н А
ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ДРУ- D33.3
ГИ ЧАСТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА D33.4
D33.7

Главен мозък, неуточнена част

D33.9
ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЩИ- D34
ТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

Гръбначен мозък
Други уточнени части на централната нервна система
Централна нервна система, с неуточнена локализация
ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

D35.0

Надбъбречна жлеза

D35.1

Паращитовидна жлеза

D35.2

Хипофиза

D35.3
ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НОВ О О Б РА З У В А Н И Е Н А D35.4
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ D35.5
ЕНДОКРИННИ ЖЛЕЗИ
D35.6

Краниофарингеален канал
Епифизна (пинеална) жлеза
Каротидно телце
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

D36.0
ДОБРОК АЧЕСТВЕНО НО- D36.1
ВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛО- D36.7
К АЛИЗАЦИИ
D36.9

Лимфни възли
Периферни нерви и вегетативна нервна система
Други уточнени локализации
Доброкачествено новообразувание, с неуточнена локализация

D37.0

Устна, устна кухина и фаринкс

D37.1

Стомах

D37.2

Тънки черва

НОВ О ОБРА З У В А Н И Е С
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕ- D37.3
И З В Е С Т Е Н Х А РА К Т Е Р
D37.4
НА УСТНАТА КУХИНА И
ХРА НОСМИЛ АТЕЛНИТЕ D37.5
ОРГАНИ
D37.6

НОВ О ОБРА З У В А Н И Е С
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
СРЕДНОТО У ХО, ДИХ АТ Е Л Н АТА С ИС Т Е М А И
ОРГА НИ ТЕ В Г Р ЪДНИ Я
КОШ

Черепномозъчни нерви

Апендикс
Колон
Ректум
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

С Т Р.
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D38.6

Дихателни органи, неуточнени

D39.0

Матка

НОВ О ОБРА З У В А Н И Е С D39.1
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА D39.2
ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРD39.7
ГАНИ
D39.9

Яйчник

НОВ О ОБРА З У В А Н И Е С D40.0
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕ- D40.1
И З В Е С Т Е Н Х А РА К Т Е Р
НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ D40.7
ОРГАНИ
D40.9

Простата

Плацента
Други женски полови органи
Женски полови органи, неуточнени
Тестис
Други мъжки полови органи
Мъжки полови органи, неуточнени

D41.0

Бъбрек

D41.1

Бъбречно легенче

НОВ О ОБРА З У В А Н И Е С D41.2
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕD41.3
ИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ
D41.4

Уретер
Уретра
Пикочен мехур

D41.7

Други пикочни органи

D41.9

Пикочни органи, неуточнени

НОВ О ОБРА З У В А Н И Е С D42.0
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕD42.1
ИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА
МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ
D42.9

Менинги на главния мозък
Менинги на гръбначния мозък
Менинги, неуточнени

D43.0

Главен мозък, супратенториум

D43.1

Главен мозък, инфратенториум

НОВ О ОБРА З У В А Н И Е С
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕ- D43.2
И З В Е С Т Е Н Х А РА К Т Е Р
D43.3
НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И
ЦЕНТРА ЛН АТА НЕРВН А D43.4
СИСТЕМА
D43.7

Главен мозък, неуточнена част
Черепномозъчни нерви
Гръбначен мозък
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

НОВ О ОБРА З У В А Н И Е С
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕ- D44.4
ИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА D44.5
ЕНДОКРИННИТЕ ЖЛЕЗИ
D44.6

ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА
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Краниофарингеален канал
Епифизна (пинеална) жлеза
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

D46.0

Рефрактерна анемия без сидеробласти, определена така

D46.1

Рефрактерна анемия със сидеробласти

D46.2

Рефрактерна анемия с повишен брой бласти

МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ
D46.3
СИНДРОМИ

Рефрактерна анемия с повишен брой бласти в трансформация

D46.4

Рефрактерна анемия, неуточнена

D46.7

Други миелодиспластични синдроми

D46.9

Миелодиспластичен синдром, неуточнен
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D47.0

D47.1
ДРУГИ НОВООБРАЗУВА- D47.2
Н И Я С Н ЕОП РЕ Д Е Л ЕН
И Л И Н ЕИЗВЕС Т ЕН Х А- D47.3
РАКТЕР НА ЛИМФНАТА,
КРЪВОТВОРНАТА И СРОД- D47.7
НИТЕ ИМ ТЪК АНИ

Хистиоцитни и мастоклетъчни тумори с неопределен
или неизвестен характер
Хронична миелопролиферативна болест
Моноклонална гамопатия
Есенциална (хеморагична) тромбоцитемия
Други уточнени новообразувания с неопределен или
неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и
сродните им тъкани

D48.0

Кости и ставни хрущяли

D48.1

Съединителна и други меки тъкани

D48.2

Периферни нерви и вегетативна нервна система
Ретроперитонеум
Перитонеум
Кожа
Млечна жлеза

D48.7

Други уточнени локализации

D48.9

Новообразувание с неопределен или неизвестен характер,
неуточнено
Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната
на глутатиона
Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена

D56.1

Бета-таласемия

D56.9

Таласемия, неуточнена

Сърпови дно -к лет ъчни наD57.1
рушения
Други наследствени хемоли- D58.0
тични анемии
D58.1

Сърповидно-клетъчна анемия без криза
Наследствена сфероцитоза
Наследствена елиптоцитоза

D59.1

Други автоимунни хемолитични анемии

D59.3

Хемолитично-уремичен синдром

При доби та хемоли т и чна
анемия
D59.5

Други анемии

3

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

Анемия, дължаща се на ен- D55.1
зимни нарушения
D55.9

Други апластични анемии

С Т Р. 1 6 3

D47.9

НОВ О ОБРА З У В А Н И Е С D48.3
НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕD48.4
ИЗВЕСТЕН Х АРАКТЕР С
ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ D48.5
ЛОК АЛИЗАЦИИ
D48.6

Таласемия

ВЕСТНИК

Пароксизмална нощна хемоглобину рия [Синдром на
Marchiafava-Micheli]

D59.9

Придобита хемолитична анемия, неуточнена

D61.0

Конституционална апластична анемия

D61.9

Апластична анемия, неуточнена

D64.0

Наследствена сидеробластна анемия

Вроден дефицит на фактор
D66
VIII

Вроден дефицит на фактор VIII

Вроден дефицит на фактор IX D67

Вроден дефицит на фактор IX

D68.0
Други нарушения на кръвоD68.1
съсирването
D68.2

Болест на Von Willebrand

Пурпура и други хеморагич- D69.3
ни състояния
D69.5

Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

Имунодефицит с преоблаD80.0
даващ недостиг на антитела

Вроден дефицит на фактор XI
Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването
Вторична тромбоцитопения
Наследствена хипогамаглобулинемия

D80.1

Нефамилна хипогамаглобулинемия

D80.2

Селективен дефицит на имуноглобулин A [IgA]

С Т Р.
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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

Комбинирани им у нодефиD81.0
цитни състояния

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

Им у нодефицит, свързан с
D82.0
други значителни дефекти

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

D82.4

Синдром на хиперимуноглобулин E [IgE]

D82.8

Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни
дефекти

D82.9

Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен

Обикновен променлив имуD83.0
нодефицит

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

E03.0

Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша

Други имунодефицити

Други видове хипотиреои- E03.1
дизъм
E03.4
E03.8

Вроден хипотиреоидизъм без гуша
Атрофия на щитовидната жлеза (придобита)
Други уточнени видове хипотиреоидизъм
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Тиреотоксикоза

Тиреоидит

2

Тиреотоксикоза с дифузна гуша
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
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

Е22.8
Хипофункция и други раз- Е23.0
стройства на хипофизата
Е23.2

Хипералдостеронизъм

3

Е05.1

Хиперфункция на хипофи- Е22.1
зата

Синдром на Cushing
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Е05.0

Инсулинозависим захарен
диабет
Е10.5

Неинсулинозависим захарен
диабет

ВЕСТНИК

Хиперпролактинемия
Други хиперфункции на хипофизата
Хипопитуитаризъм
Безвкусен диабет

Е24.0

Синдром на Cushing с хипофизарен произход

E24.3

Ектопичен ACTH синдром

Е26.0

Първичен хипералдостеронизъм

Е26.1

Вторичен хипералдостеронизъм

Други разстройства на надЕ27.1
бъбречните жлези

Първична недостатъчност на кората на надбъбреците

ДИСФУНКЦИЯ НА ЯЙЧE28.2
НИЦИТЕ

Синдром на поликистоза на яйчниците

ДИСФУНКЦИЯ НА ТЕСE29.1
ТИСИТЕ

Тестикуларна хипофункция

РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА АРОМАТНИТЕ Е70.0
АМИНОКИСЕЛИНИ

Класическа фенилкетонурия

Други разстройства на обЕ74.0
мяната на въглехидратите

Болести на натрупването на гликоген

Разстройства на обмяната
на сфинголипидите и други
Е75.2
нарушения на натрупването
на липидите

Други сфинголипидози

Разстройства на обмяната Е76.1
на глюкозаминогликаните Е76.2

Мукополизахаридоза тип 2
Други мукополизахаридози
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Кистозна фиброза (муковис- Е84.0
цидоза)
Е84.1

Кистозна фиброза с белодробни прояви

Амилоидоза

Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия

Е85.1

ЕНДОКРИННИ И МЕТА- E89.2
Б О Л И Т Н И РА З С Т Р О Й - Е89.3
С ТВА , ВЪЗНИК Н А ЛИ
С Л Е Д М Е Д И Ц И Н С К И E89.4
ПРОЦЕДУРИ, НЕКЛАСИE89.8
ФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Кистозна фиброза с чревни прояви
Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм
Следпроцедурен хипопитуитаризъм
Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците
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

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

Биполярно афективно разF31.4
стройство

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

F31.5

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

F31.6

Би пол я рно аф ек т и вно ра з с т р ойс т во, с ег а шен еп изод – 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

Шизофрении

Маниен епизод

Депресивен епизод

РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО
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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
Фоби й н и т ревож н и разF40.2
стройства
F40.8

Социални фобии
Специфични (изолирани) фобии
Други фобийни тревожни разстройства

F40.9

Фобийно тревожно разстройство, неуточнено

F41.0

Паническо разстройство [епизодична пароксизмална
тревожност]

F41.1

Генерализирана тревожност

Други тревожни разстрой- F41.2
ства
F41.3

Смесено тревожно-депресивно разстройство
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
Обсесивно-компулсивно разстройство
F42.2

С преобладаване на компулсивни действия [натрапливи
ритуали]
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

Дисоциативни (конверсион- F44.4
ни) разстройства
F44.5

Дисоциативни разстройства на моториката
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

Соматоформни разстройства F45.3

Соматоформна вегетативна дисфункция

F45.4

Персистиращо соматоформно болково разстройство

F45.8

Други соматоформни разстройства

F45.9

Соматоформно разстройство, неуточнено

F48.0

Неврастения

Други невротични разстрой- F48.1
ства
F48.8
БОЛЕСТ НА PARKINSON

ВЕСТНИК

Синдром на деперсонализация-дереализация
Други уточнени невротични разстройства

F48.9

Невротично разстройство, неуточнено

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
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Болест на Алцхаймер, неуточнена
Ограничена атрофия на главния мозък

МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

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

Увр еж да н и я на нервн и т е
G54.3
коренчета и плексуси

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

Епилепсия

ПОЛИНЕВРОПАТИИ ПРИ
БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИ- G63.2
РАНИ ДРУГАДЕ

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

Myasthenia gravis и д ру г и
увреждания на нервно-мус- G70.0
кулния синапс

Myasthenia gravis

G71.0
Първични мускулни увреж- G71.1
дания
G71.2
G71.9
Други болести на гръбначG95.0
ния мозък

Кератит

Вродени миопатии
Първично мускулно увреждане, неуточнено
Сирингомиелия и сирингобулбия
Язва на роговицата

H16.1

Други повърхностни кератити без конюнктивит

H16.2

Кератоконюнктивит

Н16.3

Интерстициален и дълбок кератит

Н16.4

Неоваскуларизация на роговицата
Левкома (адхерентна)

Н18.4

Дегенерация на роговицата

Н18.6

Кератоконус

H34.0

Преходна ретинална артериална оклузия

H34.1
Оклузия на съдовете на реH34.2
тината
H34.8

Централна ретинална артериална оклузия
Други ретинални артериални оклузии
Други ретинални съдови оклузии

H34.9

Ретинална съдова оклузия, неуточнена

Н35.3

Дегенерация на макулата и задния полюс

Други болести на ретината Н35.4

Глаукома

Миотонични увреждания

Н16.0

Цикатрикси и мътнини на
H17.0
роговицата
Други болести на роговицата

Мускулна дистрофия

Периферни ретинални дегенерации

H35.7

Отделяне, разцепване на слоевете на ретината

Н40.0

Суспектна глаукома

Н40.1

Първична глаукома с отворен ъгъл
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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

Н46

Неврит на зрителния нерв

H47.0

Болести на зрителния нерв, некласифицирани другаде

H47.1

Едем на папилата, неуточнен

Н47.2

Атрофия на зрителния нерв

Други болести на зрителния H47.3
нерв и зрителните пътища H47.4

Други болести на папилата

Болести на очната ябълка
Неврит на зрителния нерв

Слепота и намалено зрение

Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо

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

Н66.1

Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо

H66.2

Хронично епитимпано-антрален гноен отит на средното
ухо

Мастоидит и сродни със- Н70.1
тояния
Н70.2

Хроничен мастоидит
Петрозит

НАРУШЕНИЕ НА ВЕСТИH81.0
БУЛАРНАТА ФУНКЦИЯ

Болест на Meniere

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ВЪH83.0
ТРЕШНОТО УХО

Лабиринтит

I05.0
I05.1
Ревматични болести на миI05.2
тралната клапа
I05.8

Митрална стеноза
Ревматична митрална инсуфициенция
Митрална стеноза и инсуфициенция
Други болести на митралната клапа

I05.9

Болест на митралната клапа, неуточнена

I06.0

Ревматична аортна стеноза

I06.1
Ревматични болести на аортI06.2
ната клапа
I06.8

Ревматична аортна инсуфициенция
Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция
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

Други ревматични болести
I09.2
на сърцето
I09.8
I09.9

Хроничен ревматичен перикардит
Други уточнени ревматични болести на сърцето
Ревматична болест на сърцето, неуточнена
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I10

Есенциална (първична) хипертония

I11.0

Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност

I11.9

Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност

Хипертоничен бъбрек (хи- I12.0
пер т они чна бъбречна бо I12.9
лест)

Съчетание на хипертонично
сърце с хипертоничен бъбрек

ВЕСТНИК

Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност
Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност

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

ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА
I25.2
БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

Стар инфаркт на миокарда

I25.3

Сърдечна аневризма

I25.4

Аневризма на коронарна артерия

ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЛОI27.0
ДРОБНО СЪРЦЕ

Първична белодробна хипертония

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА БЕI28.9
ЛОДРОБНИТЕ СЪДОВЕ

Белодробно-съдова болест, неуточнена

I31.0

Хроничен адхезивен перикардит

I31.1

Хроничен констриктивен перикардит

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕ- I31.2
РИК АРДА
I31.3

Хемоперикард, некласифициран другаде
Перикарден излив (невъзпалителен)

I31.8

Други уточнени болести на перикарда

I31.9

Болест на перикарда, неуточнена

I34.0

Митрална (клапна) инсуфициенция

I34.1

Митрален (клапен) пролапс

Неревматични болести на
I34.2
митралната клапа
I34.8

Неревматична митрална (клапна) стеноза
Други неревматични болести на митралната клапа

I34.9

Неревматична болест на митралната клапа, неуточнена

I35.0

Аортна (клапна) стеноза

I35.1
Неревматични болести на
I35.2
аортната клапа
I35.8
I35.9
Неревматични болести на
I36.0
трикуспидалната клапа

Аортна (клапна) инсуфициенция
Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция
Други болести на аортната клапа
Болест на аортната клапа, неуточнена
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
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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
Б ОЛ Е С Т И Н А П У Л МО I37.2
НАЛНАТА КЛАПА
I37.8
I37.9
ЕНДОК А РДИТ БЕЗ У ТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНА- I38
ТАТА КЛАПА
Кардиомиопатия

ВЕСТНИК

Инсуфициенция на пулмоналната клапа
Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа
Други болести на пулмоналната клапа
Болест на пулмоналната клапа, неуточнена
ЕНДОК АРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА
КЛАПА

I42.1

Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия

I42.2

Друга хипертрофична кардиомиопатия

Атриовентрикуларен блок и
I44.2
ляв бедрен блок

Атриовентрикуларен блок, пълен

Други проводни нарушения I45.6

Синдром на преждевременното възбуждане

СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧ- I50.0
НОСТ
I50.1

Застойна сърдечна недостатъчност

I51.4
Усложнения и неточно опреI51.5
делени болести на сърцето
I51.7

Миокардит, неуточнен

Лявокамерна недостатъчност
Миокардна дегенерация
Кардиомегалия

I69.0

Последици от субарахноидален кръвоизлив

I69.1

Последици от вътремозъчен кръвоизлив

I69.2
Последици от мозъчносъдова
болест
I69.3

Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив
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

АНЕВРИЗМА И ДИСЕК АI71.4
ЦИЯ НА АОРТАТА

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

АТЕРОСКЛЕРОЗА

I72.2
ДРУГИ ВИДОВЕ АНЕВРИI72.3
ЗМА
I72.4

Аневризма на бъбречна артерия
Аневризма на илиачна артерия
Аневризма на артерия на долен крайник

I72.8

Аневризма на други уточнени артерии

I72.9

Аневризма с неуточнена локализация

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕI73.1
РИФЕРНИТЕ СЪДОВЕ

Облитериращ тромбангиит [болест на Buerger]

ФЛЕБИТ И ТРОМБОФЛЕI80.0
БИТ

Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на
долните крайници

С Т Р.
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I80.1

Флебит и тромбофлебит на феморална вена

I80.2

Флебит и тромбофлебит на други дълбоки съдове на
долните крайници

I83.0
ВА РИ КОЗН И ВЕ Н И Н А
I83.1
ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ
I83.2

Варикозни вени на долните крайници с язва
Варикозни вени на долните крайници с възпаление
Варикозни вени на долните крайници с язва и възпаление

ВАРИЦИ НА ХРАНОПРОI85.9
ВОДА

Варици на хранопровода без кървене

ДРУГИ НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ НА ЛИМФI89.1
НИТЕ СЪДОВЕ И ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ

Лимфангит

ПОСТПРОЦЕДУРНИ БОЛЕСТИ НА ОРГАНИТЕ НА
К Р ЪВ О ОБРА Щ Е Н И Е Т О, I97.2
Н Е К Л А С И Ф И Ц И РА Н И
ДРУГАДЕ

Синдром на лимфедем след мастектомия

Друга хронична обструктив- J44.8
на белодробна болест
J44.9
Астма

Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест
Хронична обструктивна белодробна болест, неуточнена

J45.0

Астма с преобладаващ алергичен компонент

J45.1

Неалергична астма

J45.9

Астма, неуточнена

ДИХ АТЕЛН А НЕДОСТА- J96.1
ТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИJ96.9
ЦИРАНА ДРУГАДЕ

Хронична дихателна недостатъчност
Дихателна недостатъчност, неуточнена

ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАK22.0
НОПРОВОДА

Ахалазия на кардията

Язва на стомаха

K25.7

ЯЗВА НА СТОМАХА, хронична, без кръвоизлив или
перфорация

Язва на дванадесетопръстK26.7
ника

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИК А, 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, некласиK73.0
фициран другаде

Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде

K74.2
Фиброза и цироза на черния
K74.3
дроб
K74.4

Чернодробна фиброза с чернодробна склероза

Други болести на задстомаш- K86.0
ната жлеза
K86.1

Хроничен панкреатит с алкохолна етиология

Нарушена резорбция в чер- K90.0
вата
K90.8

Цьолиакия

Пемфигус

Пемфигоид

Първична билиарна цироза
Вторична билиарна цироза
Други хронични панкреатити
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
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Псориазис

Еrythema multiforme
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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

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

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

M07.0

Дистална интерфалангеална псориатична артропатия
(L40.5†)

M07.1

Инвалидизиращ артрит (L40.5†)

M07.2

Псориатичен спондилит (L40.5†)

ПСОРИАТИЧНИ И ЕНТЕРОП АТИЧНИ А РТРОП А- M07.3
ТИИ1
M07.4

Други псориатични артропатии (L40.5†)
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 (ювенилен) арМ08.2
трит1
М08.3

ДРУГИ АРТРИТИ

С Т Р. 1 7 3

L12.8

Язва на долен крайник, некL97
ласифицирана другаде

Серопозитивен ревматоиден
артрит1

ВЕСТНИК

Юношески анкилозиращ спондилит
Юношески артрит със системно начало
Юношески полиартрит (серонегативен)

М08.4

Юношески пауциартикуларен артрит

M13.0

Полиартрит, неуточнен

M13.1

Моноартрит, некласифициран другаде

M13.8

Други уточнени артрити
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M13.9

Артрит, неуточнен

M15.0

Първична генерализирана (остео)артроза

У ВРЕ Ж Д А Н И Я Н А К АM22.4
ПАЧК АТА (ПАТЕЛАТА)

Хондромалация на пателата

Възлест полиартериит и наМ30.0
следствени състояния

Възлест полиартериит

Други некротизиращи васМ31.3
кулопатии

Грануломатоза на Wegener

M32.0
Дисеминиран
erythematodes

l u p u s M32.1

Дерматополимиозит

Системна склероза

Спондилоза

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 М35.0
на съединителната тъкан
M35.2

Анкилозиращ спондилит1

Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes

Синдром на Sjogren
Синдром на Behзet

M45.0

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, множествено засягане
на гръбначния стълб

M45.1

А НК ИЛОЗИРА Щ СПОНДИЛИТ, ок ципито-атлантоаксисен 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

Д Р У Г И Д ОР З ОП А Т И И ,
Н Е К Л А С И Ф И Ц И РА Н И M53.1
ДРУГАДЕ

Шийнобрахиален синдром

Синовити и теносиновити

M65.9

Синовит и теносиновит, неуточнен

M80.0

Остеопороза с патологична фрактура след менопауза

M80.1

Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия

M80.2

Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура

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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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

M87.0

Асептична идиопатична остеонекроза

М88.0
Болест на Paget (деформиращ
М88.8
остеит)
M88.9
ДРУ Г И ОС ТЕОХОН ДРОM93.2
ПАТИИ
M93.9

Увреждане на черепа при болестта на Paget
Увреждане в други кости при болестта на Paget
Болест на Paget, неуточнена
Дисекиращ остеохондрит
Остеохондропатия, неуточнена

УВРЕЖДАНИЯ НА КОСТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА СЛЕД МЕДИЦИНСКИ M96.1
ПРОЦЕДУРИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Синдром след ламинектомия, некласифициран другаде

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

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

Б Ъ Р З О П Р ОГ Р Е С И РА Щ
НЕФРИТЕН СИНДРОМ

Хроничен нефритен синдром

С Т Р.
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N04.0

НЕФРОЗЕН СИН ДРОМ, незнач и т ел н и гломерул н и
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

Хроничен тубулоинтестици- N11.1
ален нефрит
N11.8
N11.9

Хроничен обструктивен пиелонефрит
Други хронични тубулоинтерстициални нефрити
Хроничен тубулоинтерстициален нефрит, неуточнен

N18.0
Хронична бъбречна недосN18.8
татъчност
N18.9

Терминален стадий на бъбречна болест

Бъбречнокаменна болест

Камък в бъбрека

N20.0

ВЪЗП А ЛИТЕЛНИ БОЛЕN41.1
СТИ НА ПРОСТАТАТА

ЕНДОМЕТРИОЗА

Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност
Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена

Хроничен простатит

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

Г Е С Т А Ц ИОН Н И [ П Р Е - O12.0
Д ИЗВИ К А Н И ОТ БРЕМЕННОСТТА] ОТОЦИ И O12.1
ПРОТЕИНУРИЯ БЕЗ ХИO12.2
ПЕРТОНИЯ
ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИ К А Н А О Т БРЕ М Е ННОСТТА] ХИПЕРТОНИ Я O13
БЕ З М АСИ ВН А П РОТ ЕИНУРИЯ

Предизвикани от бременността отоци
Предизвикана от бременността протеинурия
Предизвикани от бременността отоци с протеинурия

ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ БЕЗ МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ

ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗ- O14.0
ВИ К А Н А О Т БРЕ М Е ННОСТТА] ХИПЕРТОНИ Я O14.1
С МАСИВНА ПРОТЕИНУO14.9
РИЯ

Умерена прееклампсия

ЕКСЦЕСИВНО ПОВРЪЩА- O21.2
НЕ ПО ВРЕМЕ Н А БРЕO21.9
МЕННОСТТА

Повръщане в късна бременност

Тежка прееклампсия
Прееклампсия, неуточнена

Повръщане по време на бременността, неуточнено
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O23.0

Възпалителни болести на бъбреците по време на бременността

O23.1

Възпалителни болести на пикочния мехур по време на
бременността

O23.2
ВЪЗП А ЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПИКОЧО-ПОЛОO23.3
ВАТА СИСТЕМА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА
O23.4

Възпалителни болести на уретрата по време на бременността
Възпалителни болести на други части от пикочните
пътища по време на бременността
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

O24.1

Предшестващ захарен диабет, неинсулинозависим

З А Х А РЕ Н Д И А БЕ Т ПО O24.2
ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА
O24.3

Предшестващ захарен диабет, свързан с недоимъчно
хранене

O24.4

Захарен диабет, развиващ се по време на бременността

O24.9

Захарен диабет по време на бременността, неуточнен

ПРЕДЛЕЖАЩА ПЛАЦЕН- O44.0
ТА (PLACENTA PR АEVIA) O44.1

Предлежаща плацента, уточнена без кръвотечение
Предлежаща плацента с кръвотечение

O98.0

Туберкулоза, усложняваща бременността, раждането или
послеродовия период

O98.1

Сифилис, усложняващ бременността, раж дането 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

И НФЕК Ц ИОЗН И И П АРАЗИТНИ БОЛЕСТИ Н А
МАЙКАТА, КЛАСИФИЦИO98.4
РАНИ ДРУГАДЕ, НО УСЛОЖ Н ЯВА ЩИ БРЕМЕННОСТТА, РА ЖДАНЕТО И O98.5
ПОСЛЕРОДОВИЯ ПЕРИОД

Вирусен хепатит, усложняващ бременността, раждането
или послеродовия период
Други вирусни болести, усложняващи бременността,
раждането или послеродовия период

O98.6

Протозойни инфек ции, услож н яващи бременност та,
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 бременност та, ра ж дането или послеродовия
период, неуточнени

Други вродени аномалии на
Q07.0
нервната система
Булозна епидермолиза

Предшестващ захарен диабет, неуточнен

Синдром на Arnold – Chiari

Q81.0

Епидермолизис булоза симплекс

Q81.1

Епидермолизис булоза леталис

Q81.2

Епидермолизис булоза дистрофика

Пос лед и ц и о т т ра вм и на
T90.5
главата

Последици от вътречерепна травма

Пос лед и ц и о т т ра вм и на
Т91.3
шията и тялото

Последици от травми на гръбначния мозък

Последици от термични и
х ими чни изгаряни я и из- Т95.0
мръзване

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

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

Ревматични болести на ми- І05.1 Z95.3
тралната клапа
Наличие на сърдечни и съ- І05.2 Z95.3
дови имплантанти и трансплантанти
І05.0 Z95.4

Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
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

Ревматични болести на аортІ06.2 Z95.3
ната клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и транс- І06.0 Z95.4
плантанти

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие
на ксеногенна сърдечна клапа
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
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Хипертоничен бъбрек (хиI12.0 Z95.9
пер т они чна бъбречна бо лест)
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и транс- I12.9 Z95.9
плантанти
I13.0 Z95.9

Съчетание на хипертонично I13.1 Z95.9
сърце с хипертоничен бъбрек
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансI13.2 Z95.9
плантанти
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Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек
и със (застойна) сърдечна 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
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

Вторична хипертония
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и транс- I15.2 Z95.9
плантанти

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

Стенокардия
I20.1 Z95.1
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансI20.8 Z95.1
плантанти

Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат
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

Стенокардия
I20.1 Z95.5
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансI20.8 Z95.5
плантанти

Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат
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

Стенокардия
I20.1 Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансI20.8 Z95.9
плантанти

Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
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 СЪРЦЕТО
Наличие на сърдечни и съ- I25.2 Z95.1
дови имплантанти и трансплантанти

Стар инфаркт на миокарда. Наличие на аортнокоронарен
шънтов трансплантат

ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА
БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО
Наличие на сърдечни и съ- I25.2 Z95.5
дови имплантанти и трансплантанти

Стар инфаркт на миокарда. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат
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ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА
БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО
Наличие на сърдечни и съ- I25.2 Z95.9
дови имплантанти и трансплантанти
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА БЕЛОДРОБНИТЕ СЪДОВЕ
Наличие на сърдечни и съ- I28.9 Z95.9
дови имплантанти и трансплантанти
І34.0 Z95.2
І34.1 Z95.2
І34.2 Z95.2
І34.8 Z95.2
І34.0 Z95.3
І34.1 Z95.3
І34.2 Z95.3
Неревматични болести на
І34.8 Z95.3
митралната клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и транс- І34.0 Z95.4
плантанти
І34.1 Z95.4
І34.2 Z95.4
І34.8 Z95.4
І34.0 Z95.9
І34.1 Z95.9
І34.2 Z95.9
І34.8 Z95.9
І35.0 Z95.2
І35.0 Z95.3
І35.0 Z95.4
Неревматични болести на І35.0 Z95.9
аортната клапа
Наличие на сърдечни и съ- І35.1 Z95.2
дови имплантанти и трансплантанти
І35.1 Z95.3
І35.1 Z95.4
І35.1 Z95.9
І35.2 Z95.2
І35.2 Z95.3
І35.2 Z95.4
І35.2 Z95.9

2
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Стар инфаркт на миокарда. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Белодробно-съдова болест, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза
на сърдечна клапа
Митрален (клапен) пролапс. Наличие на протеза на
сърдечна клапа
Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на
протеза на сърдечна клапа
Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа
Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Митрален (клапен) пролапс. Наличие на ксеногенна
сърдечна клапа
Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на
ксеногенна сърдечна клапа
Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг
заместител на сърдечна клапа
Митрален (клапен) пролапс. Наличие на друг заместител
на сърдечна клапа
Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на
друг заместител на сърдечна клапа
Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Митрален (клапен) пролапс. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на
сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
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
Аортна (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат
и трансплантат, неуточнени
Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза
на сърдечна клапа
Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна
сърдечна клапа
Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на
протеза на сърдечна клапа
Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на
ксеногенна сърдечна клапа
Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на
друг заместител на сърдечна клапа
Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на
сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

БРОЙ 92
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2
І36.0 Z95.2
І36.0 Z95.3
І36.0 Z95.4
І36.0 Z95.9
І36.1 Z95.2

Неревматични болести на І36.1 Z95.3
трикуспидалната клапа
Наличие на сърдечни и съ- І36.1 Z95.4
дови имплантанти и трансплантанти
І36.1 Z95.9
І36.2 Z95.2
І36.2 Z95.3
І36.2 Z95.4
І36.2 Z95.9
Б ОЛ Е С Т И Н А П У Л МО НАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
Б ОЛ Е С Т И Н А П У Л МО НАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
Б ОЛ Е С Т И Н А П У Л МО НАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
Б ОЛ Е С Т И Н А П У Л МО НАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
Б ОЛ Е С Т И Н А П У Л МО НАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
Б ОЛ Е С Т И Н А П У Л МО НАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
Б ОЛ Е С Т И Н А П У Л МО НАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
Б ОЛ Е С Т И Н А П У Л МО НАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
Б ОЛ Е С Т И Н А П У Л МО НАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

ВЕСТНИК
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3
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
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие
на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция.
Наличие на протеза на сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция.
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция.
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция.
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I37.0 Z95.2

Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на протеза
на сърдечна клапа

I37.0 Z95.3

Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на ксеногенна
сърдечна клапа

I37.0 Z95.4

Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

I37.0 Z95.9

Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

I37.1 Z95.2

Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на
протеза на сърдечна клапа

I37.1 Z95.3

Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на
ксеногенна сърдечна клапа

I37.1 Z95.4

Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на
друг заместител на сърдечна клапа

I37.1 Z95.9

Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на
сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I37.2 Z95.2

Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа

С Т Р.

182

1
Б ОЛ Е С Т И Н А П У Л МО НАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
Б ОЛ Е С Т И Н А П У Л МО НАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
Б ОЛ Е С Т И Н А П У Л МО НАЛНАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
ЕНДОК АРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
ЕНДОК АРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
ЕНДОК АРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
ЕНДОК АРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

ДЪРЖАВЕН
2
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I37.2 Z95.3

Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

I37.2 Z95.4

Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

I37.2 Z95.9

Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I38 Z95.2

ЕНДОК АРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА
КЛАПА. Наличие на протеза на сърдечна клапа

I38 Z95.3

ЕНДОК АРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА
КЛАПА. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

I38 Z95.4

ЕНДОК АРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА
КЛАПА. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

I38 Z95.9

ЕНДОК АРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА
КЛАПА. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

К АРДИОМИОПАТИЯ
I42.1 Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансI42.2 Z95.9
плантанти
Атриовентрикуларен блок и
ляв бедрен блок
Наличие на сърдечни и съ- І44.2 Z95.9
дови имплантанти и трансплантанти
СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧI50.0 Z95.9
НОСТ
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и транс- I50.1 Z95.9
плантанти
I71.2 Z95.9
АНЕВРИЗМА И ДИСЕК АЦИЯ НА АОРТАТА
Наличие на сърдечни и съ- I71.4 Z95.9
дови имплантанти и трансплантанти
I71.6 Z95.9

Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия. Наличие
на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Друга хипертрофична кардиомиопатия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Атриовентрикуларен блок, пълен. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Застойна сърдечна недостатъчност. Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Лявокамерна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени
Аневризма на торакалната аорта без споменаване на
руптура. 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.
8915

(Продължава в брой 93)
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-203
от 7 ноември 2016 г.
На основание § 16, ал. 13 ЗПУО, чл. 11, ал. 3
ЗНП и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 3 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
прео бразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и заявление от лицето,
получило разрешение за откриване на Частно
основно училище „Мечтатели“ – Варна, изменям
Заповед № РД-14-17 от 21.03.2014 г. (ДВ, бр. 31 от
2014 г.), както следва:
Адресите в т. 3 и 4 се изменят така: „Варна,
ул. Евлоги Георгиев 24 – част от втори корпус на
Икономическия университет – Варна.“

9181

Министър:
М. Кунева

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-114
от 2 ноември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предложение второ, и буква „в“, предложение второ, и
ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1
ЗУТ предвид обстоятелството, че обектът като част
от железопътна магистрала „Пловдив – Бургас“
по направлението на европейските железопътни
коридори представлява национален обект по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за държавната собственост и чл. 29, ал. 1
от Закона за железопътния транспорт, заявление
на Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с изх. № ЖИ-33043
от 11.08.2016 г. (вх. № АУ14-6 от 15.08.2016 г.),
допълнено с писмо вх. № АУ14-6 от 10.10.2016 г.;
Заповед № РД-02-15-31 от 24.02.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството
за изработване на проект за парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за
позиция 6; извършено съобщаване на изработения
проект по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ, в т. ч.
със съобщение в „Държавен вестник“, бр. 46 от
2015 г., констативен протокол от 3.08.2016 г., че не
са постъпили възражения и становище и писмо
№ 48-00-121 от 17.02.2016 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ), потвърждаващо
издаденото Решение № СЗ-127-ПР от 16.12.2015 г.
на РИОСВ – Стара Загора, с преценка да не се
извършва ОВОС и с преценка, че не се изисква
самостоятелна процедура по екологична оценка
по реда на глава шеста от ЗООС с оценка за
съвместимостта по реда на чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие; становище с писмо

№ 48-00-121 от 30.09.2016 г. на МОСВ по чл. 104
ЗООС във връзка с изискванията за контрола и
за целите на предотвратяване на големи аварии;
писмо с изх. № КД-06-285 от 26.08.2016 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“;
Решение № КЗЗ-19 от 15.06.2016 г., т. 5, на Комисията за земеделските земи при Министерството
на земеделието и храните (МЗХ); изх. № АСД
06-79 от 22.01.2016 г. на Регионалната дирекция
по горите – Сливен, писмо № АСД-13-1966 от
15.09.2016 г. на Югоизточното държавно предприятие – Сливен, при МЗХ, становище № 33-НН-1327
от 6.08.2016 г. на Министерството на културата и
съгласувана графична част; Здравно заключение с
изх. № 03-08-1157 от 11.06.2015 г. на Регионалната
здравна инспекция – Ямбол; съгласуване със:
Агенция „Пътна инфраструктура“ с писмо № 2400-3000 от 9.12.2015 г., „ЕВН България Електроснабдяване“ – ЕАД, „КЕЦ“ – Ямбол, с протоколи
№ 15162367-1 от 10.06.2015 г. за землището на
гр. Ямбол и № 15162367-2 от 10.06.2015 г. за землището на с. Завой и заверена графична част, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Ямбол, с писмо № 1303 от 11.06.2015 г., „Виваком – БТК“ – АД,
с писмо № 95-Д-115 от 8.07.2015 г., решения от
протоколи на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
(НЕСУ ТРП) при МРРБ № У ТНЕ-01-02-18 от
25.08.2016 г. и № УТНЕ-01-02-20 от 21.10.2016 г. и
Заповед № РД-02-15-43 от 11.03.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне изпълнението на функции по
ЗУТ, одобрявам проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за позиция
6: „Модернизация на участък Ямбол – Зимница
при гара Завой“ на територията на землищата
на гр. Ямбол, община Ямбол, и с. Завой, община
„Тунджа“, област Ямбол, към проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас,
Фаза 2“, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

9166

За министър:
Н. Нанков

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 763-ДФ
от 3 ноември 2016 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2 от Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията за финансов
надзор реши:
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Издава разрешение на управляващо дружество
„ДСК Управление на активи“ – АД, със седалище
и адрес на управление: София, ул. Московска 19,
да организира и управлява Договорен фонд „ДСК
Глобални компании“.
Вписва на основание чл. 12, ал. 8 ЗДКИСДПКИ
Договорен фонд „ДСК Глобални компании“ в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 ЗКФН, воден от
Комисията за финансов надзор (КФН).
Потвърждава проспект за публично предлагане
на дялове и документ с ключовата информация
за инвеститорите на Договорен фонд „ДСК
Глобални компании“ на основание чл. 12, ал. 6
ЗДКИСДПКИ.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва Договорен фонд „ДСК Глобални компании“ като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1,
т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

9197

Председател:
К. Караиванова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 437
от 27 октомври 2016 г.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Изменя т. 1 на Решение № 251 от 17.05.2012 г.
(ДВ, бр. 46 от 2012 г.) в частта, касаеща на
именованието на обект „Офисни помещения“, с
идентификатор 10447.502.189.2.4 съгласно КККР
на гр. Велико Търново, със ЗП 172,90 кв. м, разположени на втория етаж от административна
сграда, построена в поземлен имот с идентификатор № 10447.502.189 и с административен адрес
ул. Никола Габровски 78, Велико Търново, заедно
със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и право
на строеж съобразно застроената площ върху
поземления имот, представляващ обособена част
от имуществото на „Инвестстрой – 92“ – ЕООД,
Велико Търново, който текст да се чете така:
„О фис н и по мещ ен и я “ с и д ен т ифи к ат о р
10447.502.189.2.4 съгласно КККР на гр. Велико Търново, със ЗП 172,90 кв. м, разположени на втория
етаж от административна сграда, построена в ПИ
с идентификатор 10447.502.189 и с административен
адрес ул. Н. Габровски 78, Велико Търново, заедно
с 11,2600 % ид. ч. от общите части на сградата и
7,2027 % ид.ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор 10447.502.189 – собственост
на Община Велико Търново.“
2. Отменя свои решения № 285 от 21.06.2012 г.
(ДВ, бр. 55 от 2012 г.), № 410 от 25.10.2012 г. (ДВ,
бр. 87 от 2012 г.) и № 1051 от 27.03.2014 г. (ДВ,
бр. 37 от 2014 г.) в частта, касаеща приемане на
начална цена, начин на приватизация, дата на
търга, стъпка за наддаване, размер на депозита
за участие в търга за продажба на обособен
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обект със стопанско предназначение, представляващ „Офисни помещения“ с идентификатор
10447.502.189.2.4 съгласно КККР на гр. Велико
Търново, със ЗП 172,90 кв. м, разположени на
втория етаж от административна сграда, построена
в поземлен имот с идентификатор 10447.502.189 и
с административен адрес ул. Никола Габровски
78, Велико Търново, заедно със съответстващите
на обособената част идеални части от общите
части на сградата и право на строеж съобразно
застроената площ върху поземления имот – собственост на Община Велико Търново.
ІІ. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и 6
от Наредбата за търговете и конкурсите и във
връзка със свое Решение № 251 от 17.05. 2012 г.
(ДВ, бр. 46 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема актуализиран анализ на правното
състояние и начална цена в размер 129 900 лв., в
която не е включена стойността на дължимия ДДС,
за продажба на обособен обект със стопанско предназначение, представляващ „Офисни помещения“,
с идентификатор 10447.502. 189.2.4 съгласно КККР
на гр. В. Търново, със ЗП 172,90 кв. м, разположени на втория етаж от административна сграда,
построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189
и с административен адрес ул. Н. Габровски 78,
Велико Търново, заедно с 11,2600 % ид. ч. от
общите части на сградата и 7,2027 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор
10447.502.189 – собственост на Община Велико
Търново. Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 6495 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът
изтича в последния работен ден, предхождащ
датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 38 970 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
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6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG
95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF. Непарични платежни средства
не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане при
следните условия: начална вноска – не по-малка
от 30 на сто от достигнатата на търга продажна
цена (без ДДС) заедно с целия размер на дължимия ДДС; срок за издължаване на остатъка
от продажната цена – до 24 месеца считано от
датата на сключване на договора на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от
шест месеца считано от предходната вноска по
разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
датата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

9120

Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 384
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 27
и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 128, ал. 3, чл. 131,
ал. 1 и 2, чл. 134, ал. 2, т. 1, чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява изготвения ПУП – план за регулация
на част от ул. Радецки по плана на Велинград,
както следва: изменение на регулацията на улица
с ос. т. 2020-2135, като същата мине в съответствие
със северните имотни граници на имотите в кв.
261 и южните имотни граници на имотите в кв.
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2842 (реализирани на място огради) съгласно
обезсиления план за улична регулация от 1957 г.
и по този начин се изменя и дворищната регулация, като северните регулационни граници на
УПИ I-876, II-875, III-858, IV-8633 и V-7727 в кв.
261 и южните регулационни граници на УПИ
XII-824, 825, 826, 828, XI-828, 829 и X-828, 829 в
кв. 2842 се поставят в съответствие с имотните
граници на имотите.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.

9185

Председател:
Б. Мандраджиев

РЕШЕНИЕ № 415
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 108, ал. 2, чл. 109 в съответствие с чл. 64 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Велинград,
реши:
1. Изменя Решение № 329 от 28.07.2016 г., протокол № 12 (ДВ, бр. 68 от 2016 г.), както следва:
1.1. Одобрява ПУП – парцеларен план, с който
се определя трасе за полагане на оптична кабелна линия за пренос на радио- и телевизионни
сигнали и електронни съобщения от Велинград,
община Велинград, област Пазарджик, до няколко
от населените места на Велинград (с. Абланица,
с. Кандьови, с. Рохлева и др.).
Оптичната кабелна линия преминава през
населените места на Велинград, с. Абланица,
община Велинград, с. Кандьови, община Велинград, и през пътища от КВС на Велинград,
с. Света Петка, с. Абланица, с. Цветино, с. Пашови, с. Рохлева и с. Бутрева.
Общата дължина на новата оптична кабелна
линия на територията на община Велинград извън
населените места е 23 632 м.
То е проектирано да започне от новопроектирана шахта на „Телекабел“ – АД, която се намира
в улица при о.т. 1292б от плана на Велинград.
След като излезе от регулацията на Велинград,
оптичната кабелна линия минава в сервитута
на път III клас Велинград – Сърница (ляво) на
около 1 м от съществуващия водопровод, докато достигне до разклона за с. Абланица. Там
оптичната кабелна линия пресича пътя чрез
хоризонтален сондаж и продължава в сервитута
на местен път от КВС на Велинград, с. Света
Петка и с. Абланица, докато достигне до регулацията на с. Абланица. Оптичната кабелна линия
минава вляво от пътя (при посока на движение
Вел и н г ра д – Абла н и ца), к ат о ед и нс т вено в
участъка, където се изгражда нов напорен тръбопровод за МВЕЦ, оптичната кабелна линия
преминава вдясно на пътя.
При достигане до регулацията на с. Абланица
оптичната кабелна линия пресича реката по съществуващ мост. След като излезе от регулацията
на с. Абланица, кабелът продължава в посока
към с. Кандьови, като минава в сервитута на
местни пътища от КВС на с. Абланица, с. Цветино и с. Пашови (вдясно от пътя при посока на
движение от с. Абланица за с. Кандьови). След
като излезе от регулацията на с. Кандьови, оп-
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тичната кабелна линия продължава по посока за
с. Аврамово, община Якоруда, като минава по
местни пътища от КВС на с. Пашови и с. Рохлева (вдясно на пътя по посока на движение към
с. Аврамово), като при достигане до разклона,
където се включва в главния път за с. Кръстава
(отклонението от пътя Юндола – Якоруда за
с. Кръстава), оптичната кабелна линия пресича
пътя и отново минава вдясно от него, достига до
с. Рохлева в сервитута на местен път (за с. Кръстава) и по полски пътища от КВС на с. Рохлева
и с. Бутрева достига до крайната си точка.
Сервитутът на оптичната кабелна линия е 1 м:
по 0,50 м от двете страни на оста.
Новопроектираната оптична кабелна линия
не засяга частни имоти или имоти от ГФ. Проектирано е в сервитута на пътища и улици от
регулацията.
Общата дължина на новата оптична кабелна
линия в регулацията на Велинград е 404 м.
Оптичната кабелна линия започва от новопроектирана шахта, която се намира на ул. Никола
Вапцаров, в близост до о.т. 1292б, пресича пътното
платно чрез хоризонтален сондаж и продължава
в сервитута на пътя (тротоара на улицата), докато достигне края на регулацията. По цялата
си дължина минава на около 0,50 – 1,00 м от
съществуващ водопровод АЦ ∅ 200.
Общата дължина на оптичната кабелна линия
в регулацията на с. Абланица е 717 м. Оптичната кабелна линия е проектирана в северния и
североизточния тротоар на улица с о.т. 30-50-4948-47-46-45-44-43-42-41.
Общата дължина на оптичната кабелна линия
в регулацията на с. Кандьови е 519 м. Оптичната кабелна линия е проектирана в северния и
североизточния тротоар на улица с о.т. 20-19-1413-8-6-5-4-3-2-1.
Към настоящото задание са приложени регистри на засегнатите имоти извън регулацията
на населените места и координати на чупките
на оста на оптичната кабелна линия.
Трасето на оптичната кабелна линия е показано със син плътен цвят на проекта.
1.2. Допълва Решение № 329 от 28.07.2016 г.,
протокол № 12, както следва:
Одобрява план-схеми за обект „Оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения
за: Велинград – с дължина 404 м; с. Абланица – с
дължина 717 м, и с. Кандьови – с дължина 519 м.
2. Дава съгласие за преминаване през общински местни пътища от КВС на Велинград, докато
достигне до последна точка с. Рохлева.
3. Задължава кмета на община Велинград
да извърши законоустановените процедури по
изпълнение на т. 1, 2 и 3 след представяне на
нужните съгласувания.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура
и водоснабдяване.

9203

Председател:
Б. Мандраджиев
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ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № РД-02-01-178
от 11 ноември 2016 г.
Със Заповед № 256 от 25.05.2008 г. на областния управител на област Габрово са одобрени
помощен план, план на новообразувани имоти
и регистрите към тях за земи по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
в частта за м. Копаците – Глушково, землище
Габрово, ЕКАТТЕ 14218, община Габрово. В частта относно имоти № 14218.419.1 и № 14218.419.2
заповедта е отменена като незаконосъобразна със
съдебно решение № 8 от 26.01.2009 г. на Административния съд – Габрово, потвърдено с Решение
№ 12863 от 2.11.2009 г. на ВАС, а преписката е
върната на областния управител за произнасяне
съобразно задължителните указания в мотивите
на съда и всички нормативни разпоредби, отнасящи се до тези планове.
Процедурата по изготвяне и одобряване на
ПНИ представлява сложен фактически състав,
включващ в себе си определяне на конкретните
изисквания към плана от техническата служба
на общината с техническо задание, което следва
да съдържа изброените в чл. 28, ал. 10 ППЗСПЗЗ
характеристики. В разглеждания случай не е
спазено изискването за осигуряване на достъп
до път или улица до посочените два имота. От
водената служебна кореспонденция с кмета на
община Габрово (приложена по образуваната
административна преписка) е видно, че за изработване на техническо задание с осигурен достъп,
следва да се прокара път/улица през съседните
поземлени имоти, чиито собственици отказват
съгласие за промяна на одобрената кадастрална
карта. Комисия, назначена със заповед на кмета
на община Габрово, с протокол от 30.07.2012 г. е
изразила становище за липса на законово основание за провеждане на отчуждителна процедура
или за замяна на земеделски земи за осигуряване
на достъп до поземлени имоти – частна собственост, които са земеделски земи или земи по § 4
ПЗРЗСПЗЗ.
За изясняване на възникналия въпрос и поради необходимостта от специални технически
познания на основание чл. 49 АПК областният
управител на област Габрово е възложил изготвяне на експертиза от едно вещо лице с право
способност по ЗКИР, което след извършване на
необходимите проверки и изследвания е съставило
писмено заключение, прието и приложено към
преписката по производството, за преценка заедно
с всички други събрани доказателства.
Установено е, че околната на ПИ 14218.419.1 и
ПИ 14218.419.2 територия е заета изцяло от имоти – частна собственост, а областният управител
няма правомощия да извършва промени в действащите устройствени планове. Същевременно
проектирането и строителството на път до ПИ
14218.419.1 и ПИ 14218.419.2 са мероприятия, които
е необходимо да бъдат извършени и приключени
преди възлагане изработването на план по § 4к,
ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за тях. В противен случай да
се изработи ПНИ се явява задача с невъзможен
предмет, тъй като същият не би отговорил на
изискванията по чл. 28, ал. 5 ППЗСПЗЗ във
връзка с т. 2.7 от съвместна Заповед № РД-46-494
от 22.08.2003 г. на МЗХ (Заповед № РД-02-14-
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454 от 22.08.2003 г. на МРРБ). Липсва законова
процедура за промяна на кадастралната карта
и осигуряване на достъп до път/улица, което се
явява пречка за изготвяне на техническо задание,
респ. за изработване на законосъобразен план, а
актът на областния управител за одобряването на
такъв отново би бил незаконосъобразен.
Предвид изложените по-горе мотиви за фактическа и правна невъзможност за изработване
на законосъобразен ПНИ и на основание чл. 56,
ал. 1 АПК нареждам:
Прекратявам административното производство, образувано по инициативна на областния
управител на област Габрово, за одобряване на
помощен план, план на новообразуваните имоти
и регистър на имотите към него в графичен и
цифров вид на земите, предоставени за ползване
на граждани въз основа на актове, посочени в § 4
ПЗРЗСПЗЗ, в частта относно имоти № 14218.419.1
и 14218.419.2 в м. Копаците – Глушково, землище
Габрово, ЕКАТТЕ 14218, община Габрово.
На основание чл. 56, ал. 4 АПК заповедта
подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от АПК пред Административния
съд – Габрово, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на заповедта, което съгласно чл. 56, ал. 3 АПК да се извърши по реда
на § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ.
Областен управител:
Н. Сираков
9201

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
РЕШЕНИЕ № 205
от 28 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гоце
Делчев, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на оптичен кабел с. Брезница – с. Корница, община Гоце Делчев, с трасе за
оптичния кабел през поземлени имоти с № 64.221
и № 64.228 от землището на с. Брезница, община
Гоце Делчев, и през поземлени имоти с № 21.126
и № 29.122 от землището на с. Корница, община
Гоце Делчев.
На основание чл. 215, ал. 1, т. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
А. Гераксиев
9175
РЕШЕНИЕ № 211
от 28 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гоце
Делчев, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на кабелната линия, преминаваща през
имот с идентификатор 17395.130.272 – напоителен
канал, собственост на Община Гоце Делчев, през
имот с идентификатор 17395.130.231 – пасище, собственост на Община Гоце Делчев, през имот с идентификатор 17395.251.86 – път от републиканската
пътна мрежа, държавна собственост, през имот с
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идентификатор 17395.137.244 – пасище, общинска
собственост, и през имот 17395.137.235 – напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС.
На основание чл. 215, ал. 1, т. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Благоевград.

9176

Председател:
А. Гераксиев

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 271
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, ал. 2 от
Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (НВИДСППСПКВПП)
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен
търг с явно наддаване на общински нежилищен
имот: поземлен имот с идентификатор 35167.501.479
с площ 354 кв. м по кадастралната карта и кадаст
ралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес:
гр. Казанлък, кв. 37; трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване; номер по предходен план: кв. 37, парцел: II; съседи: 35167.501.478;
35167.501.94; 35167.501.440; 35167.501.458.

9129

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 272
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213
от 2003 г.) и свое Решение № 125 от 31.03.2016 г.
за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на: поземлен имот с идентификатор
35167.505.8867 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ 776 кв. м; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; номер по пред
ходен план: кв. 658, парцел: VIII; адрес: Казанлък, ул. Изгрев 59, при граници: 35167.505.9119,
35167. 5 0 5. 8 8 6 6 , 35167. 5 0 5. 8 8 6 5, 35167.10 4 . 2 ,
35167.505.7877, 35167.505.8862, 35167.505.8868; начин
на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект, ведно с построените върху него:
сграда с идентификатор 35167.505.8867.1 по КККР
на гр. Казанлък, на един етаж, със застроена
площ 58 кв. м; предназначение: промишлена
сграда – масивна конструкция, построена 1974 г., и
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сграда с идентификатор 35167.505.8867.2 по КККР
на гр. Казанлък, на един етаж, със застроена
площ 65 кв. м, предназначение: промишлена
сграда – масивна конструкция, построена 1974 г.,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 29 350 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжната документация в размер
150 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане на срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по
ТЗ – заверено копие на удостоверение за актуално
състояние, издадено до 6 месеца преди датата на
търга (не се прилага за кандидати – физически
лица, които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12,30 ч.
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга, в деловодството на Община Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на двадесет и първия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. в стая 22 на Община
Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ търгът да се
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проведе на тридесет и петия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
9130
РЕШЕНИЕ № 280
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от
2003 г.) и свое Решение № 1426 от 24.09.2015 г. за
откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, както следва:
А. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.1 по кадастралната карта
и ка даст ра лните регист ри на г р. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на
ИД на АГКК, с обща площ 201 кв. м; адрес: Казанлък, ул. Чудомир 6, ет. 1, обект 1, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 35167.502.70, при граници на
обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата:
на етажа: 35167.502.70.1.2, под обекта: няма, над
обекта: 35167.502.70.1.6; предназначение: „За търговска дейност“, на едно ниво. Обектът е с РЗП
286,96 кв. м и включва прилежащи части от общите части на сградата. Сградата с идентификатор
35167.502.70.1 е в груб строеж. Поземленият имот,
в който е разположен самостоятелният обект, е
с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на ИД на АГКК, с площ 1797 кв. м; адрес на
обекта: Казанлък, ул. Чудомир 6; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: комплексно застрояване;
номер по предходен план: кв. 164, парцел VIII;
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Б. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.6 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК,
с обща площ 122,81 кв. м; адрес: Казанлък, ул.
Чудомир 6, ет. 1, обект 6, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.1.1, над
обекта: 35167.502.70.1.10; предназначение: „За търговска дейност“, на едно ниво. Обектът е с РЗП
163,71 кв. м и включва прилежащи части от общите части на сградата. Сградата с идентификатор
35167.502.70.1 е в груб строеж. Поземленият имот,
в който е разположен самостоятелният обект, е
с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
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одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на ИД на АГКК, с площ 1797 кв. м; адрес на
обекта: Казанлък, ул. Чудомир 6; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: комплексно застрояване;
номер по предходен план: кв. 164, парцел VIII;
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
В. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.10 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК,
с обща площ 127,10 кв. м; адрес: Казанлък, ул.
Чудомир 6, ет. 2, обект 10, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа:
няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.6,
над обекта: 35167.502.70.1.22; предназначение: „За
офис“, на едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м
и включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Поземленият имот, в който е
разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на ИД на АГКК, с площ 1797 кв. м; адрес на
обекта: Казанлък, ул. Чудомир 6; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: комплексно застрояване;
номер по предходен план: кв. 164, парцел VIII;
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Г. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.22 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК,
с обща площ 127,10 кв. м; адрес: Казанлък, ул.
Чудомир 6, ет. 3, обект 22, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа:
няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.10,
над обекта: 35167.502.70.1.34; предназначение: „За
офис“, на едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м
и включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Поземленият имот, в който е
разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на ИД на АГКК, с площ 1797 кв. м; адрес на
обекта: Казанлък, ул. Чудомир 6; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: комплексно застрояване;
номер по предходен план: кв. 164, парцел VIII;
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Д. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 9   

със Заповед № РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК,
с обща площ 127,10 кв. м; адрес: Казанлък, ул.
Чудомир 6, ет. 4, обект 34, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.22, над
обекта: няма; предназначение: „За офис“, на едно
ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м и включва
прилежащи части от общите части на сградата.
Сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб
строеж. Поземленият имот, в който е разположен самостоятелният обект, е с идентификатор
35167.502.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД
на АГКК, с площ 1797 кв. м; адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир 6; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: комплексно застрояване; номер по
предходен план: квартал 164, парцел VIII; съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
1. Начална тръжна цена:

Обект

Начална
тръжна
цена, лв.
без ДДС

1.

Самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 35167.502.70.1.1

168 380

2.

Самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 35167.502.70.1.6

192 120

3.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.10

138 710

4.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.22

138 710

№

Самостоятелен обект в сграда с
138 710
идентификатор 35167.502.70.1.34
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
се заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжната документация в размер
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код на вид плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане на срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5.
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5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по
ТЗ – заверено копие на удостоверение за актуално
състояние, издадено до 6 месеца преди датата на
търга (не се прилага за кандидати – физически
лица, които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търговете, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обектите – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търговете да се проведат на двадесет и
първия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в стая 21А с начални
часове, както следва:
№

Обект

Час на
търга

1.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.1

9,30

2.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.6

10,00

3.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.10

10,30

4.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.22

11,00

Самостоятелен обект в сграда с
11,30
идентификатор 35167.502.70.1.34
10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ търговете да
се проведат на тридесет и петия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия.
5.

9131

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 281
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от
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2003 г.) и свое Решение № 1426 от 24.09.2015 г.
за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, както следва:
А . Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
35167.505.8778, с обща площ 768 кв. м по кадаст
ралната карта и кадастралните регистри на
гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс, при съседи: поземлен
имот с идентификатор 35167.505.568 (ул. Козлодуй);
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8780;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8779;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8364,
и номер на имота по предходен план: 8778, кв.
38, парцел: XI.
Б. Поз ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
35167.505.8868, с обща площ 852 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8867;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119,
и номер на имота по предходен план: 8868, кв.
658, парцел: IX.
В. По з ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
35167.505.8863, с обща площ 835 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7864;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8864,
и номер на имота по предходен план: 8863, кв.
658, парцел: II.
Г. П о з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
35167.505.8869, с обща площ 893 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119, и
номер на имота по предходен план: 8869, квартал
658, парцел: X.
Д. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
35167.505.8862, с обща площ 1111 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг
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производствен складов обект, ведно с построените върху него сгради: сграда с идентификатор
35167.505.8862.1, на един етаж, със застроена
площ 455 кв. м, с предназначение промишлена
сграда; сграда с идентификатор 35167.505.8862.2,
на един етаж, със застроена площ 154 кв. м, с
предназначение: промишлена сграда; при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7864;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7877;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8867;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863,
и номер на имота по предходен план: 8862, кв.
658, парцел III, при следните условия:
1. Начална тръжна цена:

№

Обект

Начална
тръжна
цена, лв.
без ДДС

1.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8778

26 110

2.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8868

28 120

3.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8863

27 560

4.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8869

29 470

ПИ с идентификатор 35167.505.8862
с площ 1111 кв. м, кв. 658, промишлена зона, Казанлък, ведно
с ъ с сг ра да с и ден т ифи к ат ор
5. 35167.505.8862.1, на един етаж,
73 937
със застроена площ 455 кв. м,
и сг ра да с и дентификатор
35167.505.8862.2, на един етаж,
със застроена площ 154 кв. м
(Началната тръжна цена на ПИ с идентификатор 35167.505.8862 е образувана от данъчната
оценка на сградите и пазарната оценка на земята.)
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
се заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
150 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код на вид плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
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до изтичане на срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за
сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по
ТЗ – заверено копие на удостоверение за актуално
състояние, издадено до 6 месеца преди датата на
търга (не се прилага за кандидати – физически
лица, които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търговете, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обектите – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търговете да се проведат на двадесет и
първия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с начални часове,
както следва:
№

Обект

Час на
търга

1.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8778

9,00

2.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8868

10,00

3.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8863

10,30

4.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8869

11,00

ПИ с идентификатор 35167.505.8862 с
площ 1111 кв. м, кв. 658, промишлена
зона, Казанлък, ведно със сграда
с идентификатор 35167.505.8862.1,
5.
11,30
на един етаж, със застроена площ
455 кв. м, и сграда с идентификатор
35167.505.8862.2, на един етаж, със
застроена площ 154 кв. м
10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ търговете да
се проведат на тридесет и петия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия.

9132

Председател:
Н. Златанов

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА КАОЛИНОВО
РЕШЕНИЕ № 170
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каолиново, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за водопровод и външно ел. захранване на ПИ 37232.100.91
и ПИ 37232.100.92 по КК на с. Климент, община
Каолиново, област Шумен, във връзка с изграждане
на обект: Проектиране и изграждане на компо
стираща инсталация за разделно събирани и/или
биоразградими отпадъци от община Каолиново
и община Венец, включително осигуряване на
необходимото оборудване и съоръжения и техника
за разделно събиране на зелени и биоразградими
отпадъци, както и изграждане на довеждаща
инфраструктура.
2. Възлага на кмета на община Каолиново да
извърши последващите действия съгласно закона.
Председател:
З. Назиф
9133

ОБЩИНА КАСПИЧАН
РЕШЕНИЕ № 304
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Каспичан, одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за линеен обект на техническата инфраструктура
(транспортни дейности) извън границите на урбанизираните територии – „Транспортно-комуникационна връзка в обхват имот № 56770.003.021
и имот № 56770.039.076 по КВС на гр. Плиска“,
с възложител „Херти“ – АД.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК Общинският
съвет – гр. Каспичан, допуска предварително
изпълнение на решението.
Председател:
А. Ангелова
9178

ОБЩИНА ЛОМ
РЕШЕНИЕ № 201
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 46а, ал. 1 ЗМСМА и чл. 16, ал. 1 и чл.
31 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Лом, реши:
1. Закрива Кметство – с. Станево, и възлага
на кмета да изпрати решението на областния

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

управител на област Монтана за произнасяне по
законосъобразност.
2. Променя частично структурата на общинската администрация, както следва:
– кметове на кметства – 7 бр.;
– кметски наместници – 2 бр.
3. Възлага на кмета на община Лом да назначи кметски наместник в с. Станево за срока
на мандата.
Председател:
Хр. Христова
9202

ОБЩИНА НИКОПОЛ
3АПОВЕД № 430
от 10 ноември 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 313, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 320, ал. 3 ЗПУО
и Решение № 145 от 28.10.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Никопол, нареждам:
1. Считано от 1.01.2017 г. закривам Детска
градина „Слънце“ – с. Драгаш войвода, БУЛСТАТ
000405582, седалище на управление: с. Драгаш
войвода, община Никопол, област Плевен, ул.
Петър Велчев 50, с общ брой деца 5.
2. Децата от закритата детска градина да се
пренасочат към детска градина № 1 „Щастливо
детство“ – Никопол, с адрес на управление гр. Никопол, област Плевен, ул. Ал. Стамболийски 2.
3. Задължителната документация на закритата
детска градина да се приеме и съхранява от детска градина № 1 „Щастливо детство“ – Никопол.
4. Движимото имущество и материално-дидактичните пособия на закритата Детска градина
„Слънце“ – с. Драгаш войвода, се предоставят по
опис, както следва:
4.1. На приемащата детска градина № 1 „Щастливо детство“ – Никопол, и/или друга детска
градина, която има необходимост.
4.2. Негодните за използване вещи се бракуват.
4.3. Останалите вещи да се предоставят по
опис на кметство с. Драгаш войвода, община
Никопол, за съхранение и стопанисване.
5. Недвижимото имущество на закритата
детска градина – общинска собственост, остава
под разпореждане на кмета на община Никопол.
6. Трудовите правоотношения на служителите
от закритата детска градина да бъдат уредени при
условията на Кодекса на труда.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Плевен.
Кмет:
В. Желязков
9148
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