
 

 

УТВЪРЖДАВАМ, 

УПРАВИТЕЛ: 

/д-р Л. Крантев/ 

 

У К А З А Н И Я 

 
за провеждане на лечение по КП 241 и 244 в „МБДПЛР – ВИТА” ЕООД – 

Велинград през 2015 година 

 

А. Необходими условия и изисквания за лечение по КП №241  , съгласно 

НРД – 2015 година и НЗОК/РЗОК – Пазарджик/ 

І. Задължителни документи: 

1. Направление № 7 за хоспитализация, издадено от специалист невролог с 

давност 30/тридесет/ дни преди датата на постъпване; 

2. Амбулаторен лист от преглед при специалист невролог /с давност 30 дни 

преди датата на постъпване/, в който да са отразени оплакванията; подробно 

описани констатираните отклонения в обективното състояние, както и насочване 

за провеждане на балнеолечение и рехабилитация; 

3. ЕМГ със заключение от лекар – специалист невролог, с данни за нервно-

мускулно увреждане /давност 6 месеца преди датата на постъпване/. 

4. При данни за притискане на нервни коренчета, образно изследване /КАТ/ЯМР/, 

с давност до 24 месеца преди приемането и ЕМГ с давност до 6месеца  

   - При предшестващо лечение в БАЛ, за заболяването нуждаещо се от 

рехабилитация нужните документи са: епикриза от пролежаването, в срок до 6 

месеца след изписването, в която да е отразена необходимостта от провеждане на 

балнеолечение и рехабилитация и направление №7 за хоспитализация издадено 

от ОПЛ (личен лекар), или специалист - невролог, с давност 30 (тридесет) дни 

преди датата на постъпване.                   

- При оперативна интервенция по повод множествена травма, или 

увреди на периферна нервна система, пациентите се приемат за рехабилитация 

с: епикриза в срок до 1 месец след изписването от БАЛ, в която е отразена 

необходимостта от ранна физикална терапия и рехабилитация и Направление 

№7 за хоспитализация издадено от ОПЛ (личен лекар), или специалист - 

невролог, с давност 30 (тридесет) дни преди датата на постъпване. 

 

Според НРД 2015г. за медицински дейности, НЗОК и БЛС изработиха 

прецизиран алгоритъм на КП № 241, като всички дейности извършвани от 

17.01.2015г. ще се отчитат по новите алгоритми, а именно: 

М И Н И С Т Е Р С Т В О    Н А    О Т Б Р А Н А Т А 
 

“МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  ДОЛЕКУВАНЕ,  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО  ЛЕЧЕНИЕ  И  РЕХАБИЛИТАЦИЯ  ВИТА “  

ЕООД  -  ВЕЛИНГРАД 

 

 

 



 

   

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ 

 

1. Пациенти с показания за провеждане на рехабилитация в болнични условия се 

приемат в срок до 6 месеца след дехоспитализация от ЛЗБП (с изкл. на случаите, 

посочени в т. 1.3), в което са провеждали лечение за основно заболяване, 

съответстващо на някоя от диагнозите, посочени в блок “Kодове на болести по 

МКБ-10” на клинична пътека № 241 (удостоверява се с приложена в ИЗ 

епикриза); или насочени от ПИМП за хронично болни (с етапна епикриза), или с 

документ от СИМП. При насочване от извънболничната помощ, диагнозата 

следва да е поставена от специалист по нервни болести/неврохирургия.   

2.    Пациентите по т. 1 са с: 

-  изразен двигателен дефицит - моно-, парапарези/ парализи; 

-    задължително ЕМГ-изследване с данни за нервно-мускулно увреждане (ЕМГ-

изследване със заключение, направено от лекар специалист по нервни болести  до 

края на шестия месец преди датата на хоспитализация по тази клинична пътека); 

-    при данни за коренчева компресия - EMГ  (с давност до 6 м.) или образно 

изследване (КАТ/ЯМР -  с давност до 24 месеца преди хоспитализацията); 

-    наличие на изразени мускулни контрактури, водещи до трудности в 

автономността; 

-    вертебрален синдром (сколиоза, ригидност на паравертебралната мускулатура, 

болка, ограничение в движенията на гръбначния стълб и др.). 

3. Пациенти, с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на 

периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход, се 

приемат за рехабилитация в болнични условия в срок до 1 месец след 

дехоспитализация от ЛЗБП, в което е извършено оперативното лечение. 

Извършената оперативна интервенция се удостоверява с приложено в ИЗ копие от 

епикриза, в която е отразена необходимостта от ранна физикална терапия и 

рехабилитация. 

 

Забележка: 

НЗОК заплаща клиничната пътека еднократно годишно за лечение на един 

пациент.  

Условия за провеждане на лечение: 

- Пациентите постъпват на лечение до 12 часа на посочената в резервацията 

дата и се изписват до 12 часа в деня на изписването. 

- Пациентите заплащат потребителска такса от 5,80 лева дневно, в случай, че 

не са освободени от същата или са заплатили такса в друго лечебно заведение 

през текущата година. 

- Новопостъпилите пациенти по желание могат да се настаняват в луксозни 

стаи, за които доплащат, по утвърден за момента ценоразпис. 

- Пациенти, които не могат да се самообслужват поради наличното 

заболяване могат да имат придружител, на когото касата не поема разходите, 

които трябва да се заплатят съгласно утвърдените към момента на лечението 

ценоразписи. 



I. КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №244 – ФИЗИКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ 

АПАРАТ 

 

1. Направление № 7 за хоспитализация, издадено от ОПЛ (личен лекар) или 

специалист с давност 30 (тридесет) дни преди датата на постъпване; 

2. Документ (амбулаторен лист) от специалист  с давност 30 (тридесет) дни преди 

датата на постъпване, в които да са отразени оплакванията и да са описани 

констатираните отклонения в обективното състояние, както и насочване за 

провеждане на балнеолечение и рехабилитация или Етапна епикриза от ОПЛ, в 

която да е отразена и описана подробно направената консултация със специалист .   

3. При пациенти с артрозна болест - образно изследване (КАТ, МРТ или 

рентгенография), с давност до 24 месеца преди датата на постъпване; 

4. При предшестващо лечение в БАЛ, за заболяването нуждаещо се от 

рехабилитация нужните документи са: епикриза от пролежаването, в срок до 6 

месеца след изписването, в която да е отразена необходимостта от провеждане на 

балнеолечение и рехабилитация и направление №7 за хоспитализация издадено 

от ОПЛ (личен лекар), или специалист, с давност 30 (тридесет) дни преди датата 

на постъпване; 

5. При големи оперативни интервенции на ОДА пациентите се приемат за 

рехабилитация с: епикриза в срок до 1 месец след изписването от БАЛ, в която е 

отразена необходимостта от ранна физикална терапия и рехабилитация и 

Направление №7 за хоспитализация издадено от ОПЛ (личен лекар), или 

специалист, с давност 30 (тридесет) дни преди датата на постъпване; 

6. При наличие на ревматологично заболяване са необходими: Направление №7 

за хоспитализация издадено от ОПЛ (личен лекар), или специалист, с давност 30 

(тридесет) дни преди датата на постъпване и документ удостоверяващ 

диагностицирано ревматологичното заболяване; 

7. Решение на ТЕЛК, рецептурна книжка, или друг документ (епикриза), 

удостоверяващи наличие на придружаващи заболявания. 

Според НРД 2015г. за медицински дейности, НЗОК и БЛС изработиха 

прецизиран алгоритъм на КП № 244, като всички дейности извършвани от 

17.01.2015г. ще се отчитат по новите алгоритми, а именно: 

 

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ 

 

 1.1. Пациенти с показания за провеждане на рехабилитация в болнични 

условия се приемат в срок до 6 месеца след дехоспитализация от ЛЗБП (с изкл. на 

случаите, посочени в т. 1.3), в което са провеждали лечение за основно 

заболяване, съответстващо на някоя от диагнозите, посочени в блок „Кодове на 

болести по МКБ-10“ на клинична пътека № 244 (удостоверява се с приложена в 

ИЗ епикриза); или насочени от ПИМП (с етапна епикриза), или с документ от 

СИМП. 

 



 

  1.2. Пациентите по т. 1.1 са с: 

-  изразен функционален дефицит, поради намален обем на движение на 

големите стави и наличие на контрактури; 

- затруднена локомоция, ограничени ДЕЖ и автономност; 

-  данни за тежка патология при образно изследване - рентгенография 

или КАТ, или МРТ, или ехография на стави (с изкл. на артрозна болест) - с 

давност до 24 месеца преди хоспитализацията); 

-  развитие на следтравмени усложнения (рефлексна симпатикусова 

дистрофия и др.); 

-  при диагнози с код М51.1 (при наличие на ишиас, дължащ се на 

увреждане на междупрешленен диск) – наличие на ЕМГ–данни за увреда 

(съгласно ЕМГ-изследване, направено до края на шестия месец преди датата на 

хоспитализацията); 

-  рехабилитация след оперативна интервенция на опорно-двигателния апарат; 

-  наличие на неврологичен дефицит – изразени парези/ парализи в долните 

крайници; 

-  наличие на придружаващи заболявания, които не позволяват рехабилитация 

в извънболнични условия – доказани със съответните медицински документи; 

           1.3. Пациенти, претърпели големи и много големи оперативни интервенции 

на гръбнак, таз и долен крайник и много големи процедури на горен крайник, 

болни след алопластика, пострадали с политравма и такива с първични или 

ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-

травматологичен произход, се приемат за рехабилитация в болнични условия в 

срок до 6 месеца след дехоспитализация от ЛЗБП, в което е извършено 

оперативното лечение. Извършената оперативна интервенция се удостоверява с 

приложено в ИЗ копие от епикриза, в която е отразена необходимостта от ранна 

физикална терапия и рехабилитация. 

1.4. Пациенти с ревматологични заболявания се хоспитализират за 

провеждане на рехабилитация в болнични условия, при наличие на не по-малко от 

три от посочените в т.1.2. клинични изменения и документ, удостоверяващ 

диагностицирано ревматологичното заболяване. 

1.5. Пациенти с артрозна болест се хоспитализират при наличие на не по-

малко  от три от посочените клинични изменения в т.1.2. и данни от образно 

изследване, с давност до 24 месеца преди хоспитализацията (КАТ или МРТ, или 

рентгенография) с промени, съответстващи на ІІІ или IV степен по Скалата на 

Kellgren-Lawrence. 

Забележка: при пациентите с ІІІ и IV степен на артрозна болест, според 

образните изследвания (КАТ, МРТ  или рентгенография), трябва да са налични 

всички от изброените изменения в съответната степен, съгласно приложената 

скала. 

Скала на Kellgren-Lawrence за изменения при артрозна болест: 

Степен I суспектни данни за стеснение на ставната междина /вътреставното 

пространство/, възможно наличие  на остеофити. 

Степен II оформени остеофити, възможно стеснение на ставната междина / 

вътреставното пространство/. 



Степен III средни по размер остеофити,  стеснение на ставната междина 

/вътреставното пространство/, зони на склероза, възможна деформация на  

костните краища. 

Степен IV големи остеофити, изразено стеснение на ставната междина 

/вътреставното пространство/, тежки склероза, деформация и кистозни промени 

на костните краища. 

Индикация за хоспитализация са 3-та и 4-та степен по тази скала. 
 

Забележка: Измененията се отразяват в приложената медицинска документация 

от специалист по образна диагностика. 

 

Забележка: 

НЗОК заплаща клиничната пътека еднократно годишно за лечение на един 

пациент. 
При пациенти, лекувани по тази клинична пътека, се заплаща повторна 

хоспитализация в рамките на същата година само по диагнози, включени в 

рубрики: Т91.1; Т91.2; Т92.1 до Т92.8; Т93.1 до Т93.6; Т95.0 до Т95.3; Z89.5, Z96.6 

и Z97.1. 

 Увреждане на лицевия нерв 

 Увреждане на нервните коренчета и плексуси 

 Притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на 

междупрешлените дискове 

 Мононеврити на долен крайник 

 Наследствена идиопатична невропатия 

 Възпалителна полиневропатия  

 Последица от травма на крайниците с неврологични промени 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ (при наличие на такива) 

ЗА ВСИЧКИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ, ПО КОИТО РАБОТИ БОЛНИЦАТА 

 

1. Копие от решение на ТЕЛК, при наличие на инвалидност; 

2.     Копие от рецептурна книжка; 

3. Фактури от платен потребителска такса през настоящата година в други 

болници; 

4.  Копие от диплома, или служебна бележка от лечебно заведение – за 

медицински специалисти. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО КП №№241 И 244 В БОЛНИЦА „ВИТА”: 

 

 

1. Абсолютни противопоказания /не подлежат на обсъждане/ 

- Остър стадии на всички заболявания 

- Остри инфекциозни заболявания 

- Тириотоксикоза 

- Психични заболявания – шизофрения, маниакално-депресивни разстройства 

- Олигофрения 

- Епилепсия 

- Кървящи язви до шест месеца след кръвоизлива 

- Декомпенсирана цироза 

- Бъбречна недостатъчност  - терминален стадии 

- Активна туберколоза 

- Декубитални язви и тазово-резервоарни смущения 

 

2. Относителни противопоказания /болните се приемат след консулт 

от лекари по физикална медицина и клинични специалности/: 

- Състояние след мозъчен инсулт – до шест месеца след инцидента  

- Неоплазмени заболявания – след петата година от началото, както и в 

зависимост от стадия на заболяването в момента 

- Хронична бъбречна недостатъчност – над трета степен 

- Сърдечна недостатъчност – трета – четвърта степен 

- Психични заболявания – тревожно-депресивни и обсцецивни разстройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕД ЗА РЕЗЕРВАЦИИ 

Резервацията за лечение се извършва безплатно два месеца преди 

постъпването за лечение: 

- Лично от пациента на място в регистратурата на Болницата 

- На телефони: 0359/5 21 59; 2 24 38; 5 24 38 и GSM 0884/098 340; 0884/098 

335  през целия месец в рамките на работното време от 8.00 до 16.00 часа в 

работни дни. 

- По e-mail: vita_velingrad@abv.bg /само за запитване/ 

- По факс №0359/5 21 59 и 5 54 49 

- По пощата на адрес: Велинград, 4600, ул. „Пушкин” №2 за Медицинска 

регистратура 

Предварителната резервация се извършва два месеца преди датата за 

постъпване на лечение, която се потвърждава 10 дни преди датата. Непотвърдена 

резервация се анулира! 

Пациенти, които не са включени в резервационната листа поради недостиг на 

легла, формират листа на чакащи, като резерв по реда на тяхното записване. 

 

mailto:vita_velingrad@abv.bg

