
Клинични пътеки, за които УМБАЛ „Св. Екатерина“ има сключен 

договор с НЗОК 

 

КП №16  Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина 

пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или 

инетервенционално лечение  

КП №17  Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания   

КП №18  Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания  с 

механична вентилация 

КП №19.1  Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на 

антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен  

КП №19.2  Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на 

ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер 

дефибрилатор 

КП №20  Интервенционално лечение и свързани с него диагностични 

катетеризации  при сърдечно-съдови заболявания   

КП №21  Интервенционално лечение и свързани с него диагностични 

катетеризации  при сърдечни аритмии 

КП №22  Интервенционално лечение и свързани с него диагностични 

катетеризации  при вродени сърдечни малформации 

КП №23  Катетеризации  при вродени сърдечни малформации с механична 

вентилация 

КП №24  Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове 

КП №25  Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис 

с инвазивно изследване 

КП №26  Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис 

с интервенционално лечение 

КП №27  Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с 

фибринолитик 

КП №28  Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с 

персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 

КП №29  Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна 

недостатъчност без механична вентилация 



КП №30  Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна 

недостатъчност с механична вентилация 

КП №31  Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит 

КП №32  Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда 

КП №33  Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 

КП №34  Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската 

възраст 

КП №35  Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени 

сърдечни малформации в детската възраст 

КП №36  Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без 

фибринолитик 

КП №37  Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с 

фибринолитик 

КП №68  Диагностика и лечение на заболявания на горния 

гастроинтестинален тракт 

КП №71  Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото 

черво 

КП №72  Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене при 

от гастроинтестиналния тракт 

КП №74  Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната 

система, панкреаса и перитонеума 

КП №116  Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на 

екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни 

операции при лица над 18 години 

КП №117  Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на 

екстракорпорално кръвообращение при деца от 0 до 18 години. 

Минимално инвазивни сърдечни операции при лица от 0 до 18 години. 

КП №119  Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации 

с много голям обем и сложност в условията на екстракорпорално 

кръвообращение   

КП №120  Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след 

сърдечна операция 



КП №121  Оперативно лечение на заболявания на сърцето без 

екстракорпорално кръвообращение  при лица над 18 години  

КП №123  Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и 

клоновете им   

КП №124  Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност при 

феморо-поплитеалния и аксило-бронхиалния сегмент 

КП №125  Оперативно лечение на клонове на аортната дъга  

КП №126  Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при 

болни със съдови заболявания (тромбоектомии, емболектомии, ампутации 

и симпатектомии 

КП №127  Консервативно лечение на съдова недостатъчност   

КП №128  Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови 

деривати при съдова недостатъчност 

КП №129  Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й 

КП №158  Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни 

тъкани 

КП №171  Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с 

голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 

КП №173  Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със 

среден обем и сложност при лица над 18 години 

КП №175   Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при 

заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям 

обем на сложност при лица над 18 години   

КП №177  Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден 

обем и сложност при лица над 18 години 

КП №179  Оперативни процедури върху апендикс 

КП №180  Хирургични интервенции за затваряне на стома 

КП №181  Хирургични интервенции на ануса и перианалното 

пространство  

КП №182  Оперативни процедури при хернии 

КП №183  Оперативни процедури при хернии с инкарцерация  

КП №184  Конвенционална холецистектомия 



КП №185  Лапароскопска холецистектомия 

КП №186  Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни 

пътища  

КП №188  Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова 

болест 

КП №190  Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със 

среден обем и сложност   

КП №191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 

КП №193  Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: 

стадии Tis 1- 4 N 0-2 М0-1 

КП №194  Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и 

биопсия   

КП №195  Оперативно лечение при остър перитонит 

КП №196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси  

КП №197  Консервативно лечение при остри коремни заболявания 

КП №199  Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и 

доброкачествени новообразувания 

КП №999  Наблюдение до 48 часа в стационарни условия при проведена 

амбулаторна процедура 

 

*** 

 

Амбулаторни процедури, за които УМБАЛ „Св. Екатерина“ има 

договор с НЗОК 

 

Амб. процедура № 34  Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи 

стомашно-чревния тракт 

Амб. процедура № 99 Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична 

пътека 

 

                                           *** 



Клинични процедури, за които УМБАЛ „Св. Екатерина“ има договор 

с  НЗОК 

 

Кл. процедура № 3  Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи 

с механична вентилация и/или парентерално хранене 

Кл. процедура №4  Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи 

без механична вентилация и/или парентерално хранене 

 

 


