ПРИЛОЖЕНИЕ № 16а

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ
НА ДОГОВОР С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ С КЛИНИКИ/ОТДЕЛЕНИЯ
ПО ПСИХИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ И ЦЕНТРОВЕ ЗА
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА
БОЛНИЧНА ПОМОЩ С КЛИНИКИ/ОТДЕЛЕНИЯ ПО ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И
ЦЕНТРОВЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с психични
заболявания по приложение № 6 към чл. 1 „Комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение“ на Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
се осъществява за заболяванията по приложения № 16 „Вид и периодичност на
дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при
деца с психични заболявания“ и приложение № 17 „Вид и периодичност на дейности по
диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18
години с психични заболявания“ на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.).
Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение се отчита с амбулаторен
лист за комплексно диспансерно наблюдение при всяко посещение на пациента и е
неразделна част от здравното (медицинското) досие на пациента.
І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ,
НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО
(АМБУЛАТОРНО) НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ 0 ДО
18 ГОДИНИ
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ В
ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на деца с психични
заболявания от 0 до 18 години се извършва от лечебни заведения за болнична помощ
с клиники/отделения по психиатрични заболявания или центрове за психично здраве,
съгласно медицински стандарт „Психиатрия”.
Таблица № 1
Задължително звено/медицинска апаратура
1. Диагностично-консултативен блок в лечебното заведение за болнична помощ
с клиника/отделение по детска психиатрия или диагностично-консултативен блок
в лечебното заведение за болнична помощ с клиника/отделение по психиатрия,
съгласно медицински стандарт „Психиатрия”
или
2. Център за психично здраве, съгласно медицински стандарт „Психиатрия”
3. Клинична лаборатория, съгласно медицински стандарт „Клинична
лаборатория“
4. Оборудване и медицинска техника за извършване на електроенцефалография
(ЕЕГ), съгласно медицински стандарт „Нервни болести“
2. ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ПО Т. 1, ЗА КОИТО СЕ
ДОПУСКА ДОГОВОР С ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, СКЛЮЧИЛО ДОГОВОР С
НЗОК
Лечебното заведение за болнична помощ/центърът за психично здраве може да
осигури чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място,
което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за
осъществяване на дейностите по комплексното диспансерно (амбулаторно)

наблюдение на пациентите с психични заболявания и има договор с НЗОК, съгласно
таблица № 2:

Таблица № 2
Звено /медицинска апаратура
1. Клинична лаборатория, съгласно медицински стандарт „Клинична лаборатория“
2. Оборудване и медицинска техника за извършване на електроенцефалография
(ЕЕГ), съгласно медицински стандарт „Нервни болести“
3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА
КОМПЛЕКСНОТО ДИСПАНСЕРНО (АМБУЛАТОРНО) НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С
ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ 0 ДО 18 ГОДИНИ
Необходимите специалисти за осъществяване на комплексното диспансерно
(амбулаторно) наблюдение на деца от 0 до 18 години са съгласно приложение № 16
„Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение при деца с психични заболявания“ на Наредба № 8 от 2016
г.
3.1. Необходими лекари специалисти на основен трудов договор:
- лекар специалист по „Детска психиатрия“ или „Психиатрия“.
3.2. Необходими лекари специалисти по договор:
- лекар специалист по „Клинична лаборатория”;
- лекар специалист по „Нервни болести”/„Детска неврология” с придобита
квалификация за извършване на ЕЕГ, съгласно чл. 182 от Закона за здравето и
медицински стандарт „Нервни болести“ - удостоверение или свидетелство.
ІІ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АППАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ,
НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО
(АМБУЛАТОРНО) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
НАД 18 ГОДИНИ
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ В
ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с психични
заболявания над 18 години се извършва от лечебни заведения за болнична помощ с
психиатрични клиники/отделения или центрове за психично здраве, съгласно
медицински стандарт „Психиатрия”.
Таблица № 3
Задължително звено/медицинска апаратура
1. Диагностично-консултативен блок в лечебното заведение за болнична помощ с
клиника/отделение по психиатрия, съгласно медицински стандарт „Психиатрия”
или
2. Център за психично здраве, съгласно медицински стандарт „Психиатрия”
3. Клинична лаборатория, съгласно медицински стандарт „Клинична лаборатория”
4. Оборудване и медицинска техника за извършване на електроенцефалография
(ЕЕГ), съгласно медицински стандарт „Нервни болести“
2. ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АППАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ПО Т. 1, ЗА КОИТО СЕ
ДОПУСКА ДОГОВОР С ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, СКЛЮЧИЛО ДОГОВОР С
НЗОК

Лечебното заведение за болнична помощ/центърът за психично здраве може да
осигури чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място,
което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за
осъществяването на дейностите по комплексното диспансерно (амбулаторно)
наблюдение на пациентите с психични заболявания и има договор с НЗОК, съгласно:
Таблица № 4
Звено /медицинска аппаратура
1. Клинична лаборатория, съгласно медицински стандарт „Клинична
лаборатория”
2. Оборудване и медицинска техника за извършване на
електроенцефалография (ЕЕГ), съгласно медицински стандарт „Нервни
болести“
3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА
КОМПЛЕКСНОТО ДИСПАНСЕРНО (АМБУЛАТОРНО) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ НАД 18
ГОДИНИ
Необходимите специалисти за осъществяване на комплексното диспансерно
(амбулаторно) наблюдение на пациенти над 18 години са съгласно приложение № 17
„Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години с психични заболявания“ на
Наредба № 8 от 2016 г.
3.1. Необходими лекари специалисти на основен трудов договор:
- лекар специалист по „Психиатрия”.
3.2. Необходими лекари специалисти по договор:
- лекар специалист по „Клинична лаборатория”;
- лекар специалист по „Нервни болести” с придобита квалификация за
извършване на ЕЕГ съгласно чл. 182 от Закона за здравето и медицински стандарт
„Нервни болести“ - удостоверение или свидетелство.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ и КСМП
ПСИХИАТРИЧНИ ПРЕГЛЕДИ (ИНТЕРВЮ), КОНСУЛТАЦИИ И ОЦЕНКИ

94.11 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПСИХИЧЕН СТАТУС
клинично определяне на психичен статус
определяне на психичен статус, БДУ

96175-00-Оценка на психично/поведенческо функциониране
94.19 ДРУГ ПСИХИАТРИЧЕН ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА
последващо психиатрично интервю БДУ

96175-00-Оценка на психично/поведенческо функциониране
ДРУГА ПСИХОТЕРАПИЯ И СЪВЕТВАНЕ
94.49 ДРУГИ СЪВЕТВАНИЯ

96175-00-Оценка на психично/поведенческо функциониране
96212-00 - Сесия за психосоциална рехабилитация
ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ
Изключва:
електрокардиографско мониториране при операция - не кодирай!
89.61 МОНИТОРИРАНЕ НА СИСТЕМНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ

11600-03-Мониториране на системно артериално налягане
ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
Изключва:
ЕКГ на плод - 75.32
89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА
ЕКГ БДУ
ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

11700-00-Друга електрокардиография [EКГ]
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
ПКК, биохимия и диференциална кръвна картина

91910-04-Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити,
левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
91910-49

Други хематологични изследвания

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ
93.07 ИЗМЕРВАНЕ НА ТЯЛО
измерване на обиколка
измерване обиколка на череп

92210-00- Антропометрия
АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НЕРВНА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ
Изключва:
изследване на ухо - 95.41-95.49
изследване на око - 95.01-95.26
изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7
89.14 ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМА
Изключва:
такава с полисомнография - 89.17

11000-00- Електроенцефалография
ДИАГНОСТИЧЕН ПРЕГЛЕД (ИНТЕРВЮ), КОНСУЛТАЦИЯ, И ОЦЕНКА
Изключва:
психиатричен диагностичен преглед (интервю) - 94.11-94.19
89.06 КОНСУЛТАЦИЯ, ОПИСАНА КАТО ОГРАНИЧЕНА
консултация на единична органна система

96037-00 - Друга оценка, консултация или оценяване
89.07 КОНСУЛТАЦИЯ, ОПИСАНА КАТО ОБСТОЙНА

96037-00 - Друга оценка, консултация или оценяване

ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ТЕСТВАНЕ
94.01 ПРИЛАГАНЕ НА ТЕСТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
прилагане на:
Stanford-Binet
скала за интелигентност за възрастни по Wechsler
скала за интелигентност на деца поWechsler

96213-00 - Тест за интелигентност
94.08 ДРУГА ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ТЕСТВАНЕ

96032-00- Психосоциална оценка
94.09 ПСИХОЛОГИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПСИХИЧНИЯ СТАТУС, НЕУТОЧНЕНО

96175-00-Оценка на психично/поведенческо функциониране

образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

от лечебни заведения за болнична помощ с клиники/отделения по психични заболявания или
центрове за психично здраве, осъществяващи комплексното диспансерно (амбулаторно)
наблюдение
……………………………………………………………….
(наименование и вид на лечебното заведение – ЛЗ за БП, ЦПЗ)

……………………………………………………………………………
месторазположение на лечебното заведение (адрес/и на помещенията, в които ще се извършва
лечебната дейност)
представлявано от ……………………………………………………………….
(трите имена на представляващия лечебното заведение)

Регистрационен номер на ИАМН/РЗИ № ………………………………………..

Декларирам:
1. Списък на лекарите, работещи в лечебното заведение:
Име и фамилия

Специалност

ВСД ВСМДИ

№ на договор с ЛЗ

Срок на договор (от - до)

1.1. Списъкът на лекарите без придобита специалност:

Име и фамилия

Специалност за
Име и фамилия на лекаря
лекаря специалист,
специалист, под чието
№ на
под чието
ръководство работи
договор
ръководство работи
лекаря без придобита
с ЛЗ
лекаря без придобита
специаност
специаност

Срок на
договор
(от - до)

2. Разполагам с изискуемото оборудване и обзавеждане за изпълнение на дейностите по
комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение.

3. Лекарите - членове на ТЕЛК/НЕЛК упражняват дейностите по медицинска експертиза, които
подлежат на техен контрол, при спазване на изискванията на чл. 106 от ЗЗ.
При промяна в обстоятелствата по сключения договор с НЗОК, се задължавам в срок от 5 календарни дни
да уведомя писмено РЗОК.

Декларатор:
(име и фамилия)

За Националната здравноосигурителна каса:

За Българския лекарски съюз:

Председател на НС на НЗОК:
доц. Васил Пандов

Председател на УС на БЛС:
Д-р Иван Маджаров

Членове на НС на НЗОК:
Виолета Лорер

д-р Николай Брънзалов

Естел Василева

проф. д-р Христо Шивачев

Румен Спецов

д-р Ваня Добрева-Павлова

д-р Иван Кокалов

д-р Николай Колев

Теодор Василев

д-р Гергана Николова-Ширкова

Боян Бойчев

д-р Валери Веселинов

адв. Свилена Димитрова

д-р Росен Айков

адв. Христина Николова

доц. Стоян Сопотенски
д-р Йордан Гечев
д-р Иво Парунов
д-р Жанина Калинкова
проф.д-р Милена Станева
проф.д-р Огнян Хаджийски
д-р Валентин Пеев

Управител на НЗОК:
проф. д-р Петко Салчев
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
проф. Асена Сербезова, дф

