
 

 

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 

 

I. Необходими условия и изисквания за лечение по КП №№241 и 244, 

съгласно НРД – 2015 година и НЗОК/РЗОК – Пазарджик/ 

 

1. Задължителни документи: 

- Лична карта 

- Направление за хоспитализация №7 – 2 бр. издадено от личен лекар или специалист 

- Лична амбулаторна карта 

- Рецептурна книжка /при наличие/ 

- Решение на ТЕЛК /при наличие/ 

- Финансов документ /фактура и фискален бон, ако пациента е платил потребителска 

такса в здравно заведение през 2015 година 

- Служебна бележка /удостоверение или копие от диплом/ за медицински специалист 

- Документ от бюрото по труда / ако пациента е трайно безработен/ 

2. 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 

- 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. 

 

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 

 

 

 

mailto:vita_velingrad@abv.bg


3. 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. 

 

II. 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. КЛИЧИНЧА ПЪТЕКА №241 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

НА БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА 

 

1. Включва лечение и рехабилитация на следните заболявания: 

 

- 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 

 

2. Необходими допълнителни документи, освен посочените в т.I, които са 

задължителни. 

 

- Епикриза от болница за активно лечение с давност до шест месеца от 

приключване на лечението 

- Етапна епикриза /при липса на епикриза/ от лекар специалист, или от личния 

лекар, след консултация от невролог или неврохирург /приложени/ 

- Електро миография /ЕМГ/ - оригинална, извършена до шест месеца от приемане 

за лечение, разчетена от специалист. Ако ЕМГ е препис от болнично заведение, трябва 

да е заверена с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат на заведението и давност 

шест месеца до приема. 

- Компютърна томография /КТ/ или ядрено магнитен резонанс /ЯМР/ с давност 

до 24 месеца при данни за коренчева компресия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №244 – ФИЗИКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ 

АПАРАТ 

1. Включва лечение и рехабилитация на следните болести: 

- Всички форми на ремвматоиден артрит 

- Ревматоидни бурсити 

- Подагра и подагрозен артрит 

- Артрозна болест 

- Анкилозиращ спондилит 

- Спондилоза с миелопатия или радикулопатия 

- Спинална стеноза 

- Увреждане на междупрешленните дискове в шийния и лумбо-сакралния отдел 

- Последици от травми на гръбначния стълб, гръдния кош, таза, горните и долните 

крайници 

- Състояние след поставяне на ортопедични импланти на стави /пълно или 

частично ендопротезиране/ 

2. Необходими допълнителни документи, освен посочените в т.I, които са 

задължителни. 

 

-  Епикриза от проведено лечение за основната диагноза в болница за активно 

лечение с давност до 6 месеца от приема. 

- Документ, удостоверяващ диагностицирането на ревматологично заболяване 

– за всички форми на ревматоиден артрит. 

- Етапна епикриза /при липса на епикриза/ от личния лекар, след консултация със 

специалист или документ от специалист в извънболничната медицинска помощ 

- Ренгенография, КТ или ЯМР с давност 24 месеца до приема, придружени от 

копие на оригиналния фиш за образното изследване, което да съдържа: Име, възраст, 

вид на изследването, описание на резултатите и тълкуването им от специалист по 

образна диагностика, дата, подпис и печат на лекаря и лечебното заведение.  

- ТЕЛК-ово решение /при наличие/ с определена трайна неработоспособност по 

повод дефинитивно увреждане на опорно-двигателния апарат. В този случай не се 

изисква представяне на образно изследване. 

- При наличие на артрозна болест – описаните промени в образното изследване 

трябва да съответстват на трета или четвърта степен по скалата на Kellgren-Lawrence. 

- ЕМГ с данни за увреждания – при наличие на диагноза с код М51.1 /ишиас, 

дължащ се на увреда на междупрешленните дискове, анкилозиращ спондилит, 

спондилоза и увреждане на междупрешленните дискове с радикулопатия. 

3. Лечението по клинична пътека  -  N 244 се заплаща от НЗОК  един път 

годишно,  освен в случаите, когато в рамките на същата година пациента е получил 

травма с фрактура или има алопластика – диагнозите са включени в рубриките: Т91.1; 

Т91.2; Т92.1 – до Т91.8; Т93.1 до Т93.6; Т96.00 до Т95.3; Z89.5; Z96.6; Z 97.1. 


