МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА No 28
от 25 ноември 2003 г.
за профилактичните прегледи и диспансеризацията
(обн.,ДВ,бр.4 от 16 януари 2004 г.; изм.,бр.16 от 2004 г.; Решение No 10288 на ВАС от
2004 г. - ДВ,бр.111 от 21 декември 2004 г.)
Раздел I
Общи положения
Чл.1. (1) С тази наредба се определя редът за провеждане на профилактични прегледи и
изследвания при деца и бременни и за диспансеризация.
(2) Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранно откриване на
заболявания.
(3) Диспансеризацията е метод за активно издирване, динамично наблюдение, диагностика,
продължително лечение и социална адаптация на заболели лица.
Чл.2. (1) Профилактичните прегледи се извършват от лечебни заведения за извънболнична
медицинска и стоматологична помощ.
(2) (Решение No 10288 на ВАС от 2004 г. - ДВ,бр.111 от 21 декември 2004 г.)
Диспансеризацията се провежда от лечебни заведения за болнична медицинска помощ и
диспансерите.
Чл.3. (изм.,ДВ,бр.16 от 2004 г.) Минималната продължителност на профилактичен преглед и
преглед при диспансеризация е 10 минути.
Раздел II
Провеждане на профилактични прегледи при деца и бременни
Чл.4. (1) Децата подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и
честота в приложение No 1.
(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има
сключен договор, осъществените дейности по ал.1.
Чл.5. (1) Прегледите по чл.4, ал.1 се извършват от личния лекар, избран по реда на чл.26,
ал.3 от Закона за народното здраве.
(2) Когато личният лекар по ал.1 няма придобита специалност по детски болести,
профилактичните прегледи на деца от 0 до 2 години 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.
(3) Профилактичните прегледи при децата, настанени в домове за медико-социални грижи за
деца, се извършват от лекар, работещ в съответното лечебно заведение.
(4) Профилактичните прегледи на децата, настанени в специализираните заведения за деца
към Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика,
Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи, се извършват от лекар,
съответно стоматолог, осигуряващ медицинското обслужване на децата.
Чл.6. (1) Бременните подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид
и честота в приложение No 2.
(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има
сключен договор, осъществените дейности по ал.1.
(3) Профилактичните прегледи на бременните се извършват от специалист по акушерство и
гинекология или личния лекар по желание на бременната.
(4) Профилактичните прегледи при бременни с повишен риск се осъществяват от специалист
по акушерство и гинекология.
(5) Резултатите от проведените прегледи и изследвания по ал.1 се отразяват в "Карта за
профилактика на бременността", изготвена по образец съгласно приложение No 3.
Чл.7. (1) Лекарите и стоматолозите са длъжни да отразяват данните от проведените
профилактични прегледи и изследвания в утвърдената медицинска документация.
(2) (изм.,ДВ,бр.16 от 2004 г.) Екземпляр от медицинската документация за всеки извършен
преглед се предава на пациента.
(3) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса,
отчитат извършените профилактични прегледи, като представят оригинала от медицинската
документация в районната здравноосигурителна каса.
(4) Лечебните заведения, както и лекарите и стоматолозите по чл.5, ал.3 и 4, изпращат всяко

тримесечие в районния център по здравеопазване отчет за осъществените профилактични
прегледи, който съдържа:
1. пореден номер на профилактичния преглед;
2. дата на осъществяване на прегледа;
3. пол и възраст на лицето;
4. вид на прегледа;
5. установени отклонения в здравословното състояние или диагноза.
(5) Отчетът по ал.4 се заверява и подпечатва с печата на лечебното заведение и се изпраща в
районния център по здравеопазване до 15-о число на първия месец от всяко следващо
тримесечие.
Чл.8. (1) Лечебните заведения съхраняват медицинската документация за извършените от тях
профилактични прегледи и изследвания три години.
(2) Личният лекар съхранява медицинската документация за всички извършени
профилактични прегледи и изследвания на пациентите, включително извършени и от други
лечебни заведения, 3 години след навършване на 18-годишна възраст - за децата, а при
бременните - 3 години след прекратяване на бременността.
Чл.9. (1) Лицата с установени отклонения в здравословното състояние се насочват за
оказване на специализирана медицинска или стоматологична помощ с медицинско
направление, издадено от лекаря или стоматолога, който е установил отклонението.
(2) При извършване на прегледи и изследвания на лицата по ал.1 лечебните заведения за
специализирана извънболнична помощ изготвят, съхраняват и предоставят медицинската
документация по реда на чл.7 и 8.
(3) (изм.,ДВ,бр.16 от 2004 г.) Екземпляр от медицинската документация за извършените
специализирани прегледи и изследвания се предава на пациента, който я предоставя на
личния си лекар, съответно стоматолог.
Чл.10. При смяна на лекаря или стоматолога медицинската документация за извършените
профилактични прегледи и изследвания се предава чрез родителя или настойника или
попечителя на детето или чрез бременната на новоизбрания лекар, съответно стоматолог.
Раздел III
Диспансеризация
Чл.11. (1) Заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация, са посочени в
приложение No 4.
(2) Заболяванията, при които лицата над 18-годишна възраст подлежат на диспансеризация,
са посочени в приложение No 5.
(3) Дейностите по диспансеризация се извършват в съответствие с медицинските стандарти и
правилата за добра медицинска практика.
(4) Честотата и обемът на дейностите по диспансеризация на заболяванията по ал.1 и 2, които
се заплащат от Националната здравноосигурителна каса, се определят в Националния рамков
договор.
(5) Заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща
дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение No 6.
(6) Заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна каса
заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение No 7.
Чл.12. (1) Лечебните заведения, които извършват диспансеризация, отразяват резултатите от
прегледа, изследванията и препоръките за поведение в утвърдената медицинска
документация.
(2) (изм.,ДВ,бр.16 от 2004 г.) Екземпляр от медицинската документация се предоставя на
пациента, който го предава на личния си лекар, освен когато диспансеризацията се
осъществява от последния.
(3) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса,
отчитат дейностите по диспансеризация, като представят оригинал от медицинската
документация в районната здравноосигурителна каса.
(4) Лечебните заведения по ал.1 изпращат за всяко тримесечие в районния център по
здравеопазване отчет, който съдържа:
1. пореден номер на прегледа (изследването);
2. дата на осъществяване на прегледа (изследването);
3. пол и възраст на лицето;
4. вид на прегледа (изследването);
5. водеща диагноза и кода й по Международна класификация на болестите - ревизия 1975 г.
(5) Отчетът по ал. 4 се заверява и подпечатва с печата на лечебното заведение и се изпраща
в районния център по здравеопазване до 15-о число на първия месец от всяко следващо

тримесечие.
Чл.13. (изм.,ДВ,бр.16 от 2004 г.) Лечебното заведение, което извършва диспансеризация,
съхранява екземпляр от медицинската документация три години след нейното приключване.
Чл.14. 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.15. (1) Лечебните заведения, които извършват специализирани изследвания или прегледи
по чл.14, отразяват данните в утвърдената медицинска документация.
(2) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса,
отчитат дейностите по ал.1, като представят оригинал от медицинската документация по ал.1
в районната здравноосигурителна каса.
(3) (изм.,ДВ,бр.16 от 2004 г.) Екземпляр от медицинската документация се предава на
пациента, който го предоставя на личния си лекар.
(4) Лечебните заведения по ал.1 изпращат за всяко тримесечие в районния център по
здравеопазване отчет, който съдържа:
1. пореден номер на прегледа (изследването);
2. дата на осъществяване на прегледа (изследването);
3. пол и възраст на лицето;
4. вид на прегледа (изследването);
5. водеща диагноза и код по Международна класификация на болестите - ревизия 1975 г.;
6. диагноза и кода й по Международна класификация на болестите - ревизия 1975 г., повод за
специализираната медицинска помощ.
(5) Отчетът по ал.4 се заверява и подпечатва с печата на лечебното заведение и се изпраща в
районния център по здравеопазване до 15-о число на първия месец от всяко следващо
тримесечие.
Чл.16. (изм.,ДВ,бр.16 от 2004 г.) Лечебните заведения по чл.15 съхраняват екземпляр от
медицинската документация три години.
Чл.17. При смяна на лечебното заведение, което извършва диспансеризацията, медицинската
документация се предава чрез диспансеризираното лице на новоизбраното лечебно
заведение.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Контролът по провеждането на профилактичните прегледи и диспансеризацията се
осъществява от районния център по здравеопазване и районната здравноосигурителна каса.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл.30, ал.1 от Закона за народното здраве и отменя
Наредба No 2 от 2003 г. за организация и провеждане на профилактични прегледи при лица
от 0 до 18 години и диспансерно наблюдение на задължително здравноосигурени лица
(ДВ,бр.16 от 2003 г.).
§ 3. (изм.,ДВ,бр.16 от 2004 г.) Наредбата влиза в сила от 31.III.2004 г.
Министър: Сл. Богоев
Приложение No 1 към чл.4, ал.1
(изм.,ДВ,бр.16 от 2004 г.)
Вид и честота на профилактичните прегледи съобразно възрастта на децата
Възраст на детето Вид на профилактичния преглед Честота на прегледа
123
До една година измерване на ръст, тегло, оценка на психическо развитие ежемесечно
измерване на обиколка на глава и гърди през първите шест месеца след раждането ежемесечно;
един път на деветмесечна и на едногодишна възраст
изследване на хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, албумин и
седимент в урината два пъти годишно - при навършване на шестмесечна и едногодишна
възраст
обща оценка на зрение и слух два пъти годишно - на шестмесечна и едногодишна възраст
изследване за дисплазия на тазобедрените стави два пъти - при навършване на едно- и
четиримесечна възраст
От една до две години измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, оценка на психично
развитие четири пъти годишно - на всеки три месеца
От две до седем години измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, анамнеза и статус два
пъти годишно - на всеки шест месеца

оценка на психическо развитие един път годишно
изследване на хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, СУЕ, MCV, MCH
един път на тригодишна възраст
изследване за чревни паразити - Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия
интестиналис и Хименолептис нана един път годишно
изследване на физическо развитие един път годишно
От седем до осемнадесет години измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка, артериално
налягане, оценка на физическо развитие, изследване за зрителна острота и цветоусещане,
отклонения в развитието на опорно-двигателната система един път годишно
Забележка: Всеки профилактичен преглед включва анамнеза и обективен статус.
Приложение No 2 към чл.6, ал.1
Профилактични прегледи при нормална бременност и при бременност с риск
Обем на прегледа и изследванията Честота на прегледите според
срока на бременността Допълнителни консултации
и изследвания
123
Нормална бременност анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания,
усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други) определяне на
вероятния термин на раждане/ВТР при първо посещение
артериално кръвно налягане антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия) в I
триместър - един път; по един път във всеки следващ лунарен месец; в IX и Х - по два пъти
гинекологичен статус един път - при първо посещение;
един път - в IVлун. месец;
в следващите - по преценка
сърдечна дейност на плода (ДСТ) от V лун. месец - по един път във всеки лунарен месец;
в IX и Х - по два пъти
Клинична лаборатория
кръв - хемоглобин, еритроцити,хематокрит, левкоцити, СУЕ, кръвна захар
урина - седимент, уробилиноген, кетони (до м.л. VI) Един път в първи триместър;
По един път - в V, VIII и Х лун. месец При всяко заболяване, възникнало в хода на
бременността, се извършва консултация със съответния специалист
Определяне на кръвна група и Rh-фактор Един път - в I триместър (или при първо посещение)
онкопрофилактична цитонамазка
изследване за сифилис
изследване за хепатит В/НвS Ag/
изследване за HIV (при съгласие) един път при първо посещение
Влагалищен секрет за микробиологично изследване един път при първо посещение;
един път в IX лун. месец
Акушерска ехография един път - в I триместър;
Един път от 16 - 20 гест. седмица
Бременност с риск
възраст над 34 г. Същия като при нормална бременност Същата като при нормална
бременност Пренатална диагноза съвместно от акушер-гинеколог и генетик
- две допълнителни ехографии през бременността;
- серумен скрининг за алфафетопротеин и бета ЧХГ от 8 - 16 г.с.
възраст под 20 г. Същия като при нормална бременност Същата като при нормална
бременност Изследване за хламидия
Една допълнителна ехография от 28 -32 г.с.
Кръвногрупова несъвместимост с биологичния баща (по АБО или Резус) Същия като при
нормална бременност Същата като при нормална бременност Изследване на антитела в
следните срокове:
От 9 - 12 г.с. - на бременни с предшествуващи 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 изсл.
От 17 - 20 г.с. - на бременни с необр. акуш. анамнеза и отр. Резус фактор;
- от 26 - 28 г.с. - на брем. с отр. Резус фактор, на които при първото изследване не са открити
антитела;
- една допълнителна ехография от 28-32 г.с.
Бременни с риск от развитие на диабет

- предишно раждане на едър плод
-семейна обремененост с диабет
-предх. нарушение на въглех. толеранс
-раждне на дете с аномалии
-наличие на глюкозурия
- възраст над 25 г.
- повишена кр. захар над 6,5 ммол/л Същия като при нормална бременност Същата като при
нормална бременност Консултация с ендокринолог ОГТ (орален глюкозотолерантен тест):
- от 24 - 28 г.с. при необременени - 1 път
- в 28 г.с. при обременени
Ехография от 28-32 г.с.
Бременност с друг риск:
- произтичащи от външни фактори (обезитас, недохранване, фамилна обремененост,
обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др.)
-външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти,
- контакт с причинители на инф.забол., тежка работа и др.) Същия като при нормална
бременност Същата като при нормална бременност Допълнителна ехография в 28 - 32 г.с.
Консултация със съответни специалисти според риска;
Изследване за токсоплазмоза - при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания, при първо
посещение;
Серологично изследване за рубеола по време на бременността (до м.л. VII)
Приложение No 3 към чл.7, ал.4 КАРТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА БРЕМЕННОСТТА
наименование и адрес на лечебното заведение дата на издаване
пореден No
ПАСПОРТНИ ДАННИ попълва се при регистрация на бременната
име, презиме, фамилия
ЕГН
л.к.No
изд.на
МВРпостоянен адрес
телефон:
настоящ адрес
телефон: АНАМНЕСТИЧНИ ДАННИ попълва се при регистрация на бременната
менархе, възраст
отклонения от нормата:
вероятен термин на раждане
срок на бременността
гестационна седмица:
поредност на
бременността
менструален цикъл
продължителност дни
периодичност дни
отклонения:
последна менструация
на дата
рискови фактори
тютюнопушене
злоупотреба с алкохол
наднормено тегло
възраст
недохранване
алергия към храни
алергия към лекарства
аборти
по желание,бр. ??
спонтанни,бр. ??
- гест.седмица ??
по мед. показания,бр. ??
- диагноза:
последен аборт на дата:
последно
раждане на дата:
живородени деца

бр.
мъртвородени деца
бр.
недоносени
бр.
преносени
бр.
прекарани инфекциозни
болести, диагноза: прекарани операции, диагноза: други заболявания: лекуван стерилитет
диагноза:
фамилна обремененост,
заболявания: особености и усложнения
при пред. бременности
и раждания: приемани лекарства
преди, по време на
бременността: нежелана бременност
кръвногрупова несъвместимост между
родителите
ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДА попълва се при регистрация на бременната
ръст, см
тегло, кг
артериално
налягане, mm/Hg систолично
диастолично
опорно-двигателна система
нормален статус
патологични отклонения: размери на таза, см
D.sp.
D.tr.
C.ext.
C.diag.
C.vera
описание на:
външни полови органи:
влагалище:
ex utero:
PVCU:
OECC:
CC:
uterus:
други отклонения от нормата: Кръвна група:
АВО
Rh акушерски риск
ДАННИ ЗА ЛЕКАРЯ ПРОВЕЖДАЩ ПРОФИЛАКТИКАТА попълва се при регистрация на
бременната
Лекар:
име, фамилия подпис печат
ПРОВЕДЕНИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ попълва се при преглед през съответния лунарен
месец
до 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10
артериално налягане (сист./диаст.)
ръст (см)
тегло (кг)
Хемоглобин (g/l)
Еритроцити (g/l)
Хематокрит (%)
Левкоцити (g/l)
СУЕ (мм)
кръвна захар (mmol/l)
седимент в урината (патол.)
уробилноген в урината (+/-)
кетонни тела в урината (+/-)
Васерман (+/-)
Австралийски антиген (+/-)
HIV (+/-)
цитонамазка (група по Пап.)
микробиологично изследване на влагалищен секрет (патол. флора)

ЕКГ (патол. отклонения, да, не)
стомат. статус (патол. отклон., да, не)
ЕХОГРАФИЯ (кратко описание) попълва се след извършване на изследването
матка
аднекси
плацента
предлежание на плода (описание)
бипариетален диаметър (мм)
сърдечна дейност (да, не)
околоплодна течност (норма, +/-)
ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БРЕМЕННИ С РИСК попълва се след извършване на изследвания
Токсоплазмоза (+/-)
Рубеола (титър)
анти АВО и анти Rh антитела
хламидии
глюкозотолерансен тест (+/-)
тонове на плода (честота)
Алфафетопротеини (µg/ml)
?HCG в серум
КОНСУЛТАЦИИИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ отбелязва се извършен преглед през съответния
лунарен месец
специалист по кардиология
специалист по ендокринология
специалист по нефрология
специалист по вътрешни болести
ИЗХОД ОТ БРЕМЕННОСТТА попълва се след раждане
раждане на дата:
преди термина:
след термина:
тегло на детето:
височина на детето (см)
пореден номер раждане:
пол: м
ж
живородено:
мъртвородено:
кратко описание на раждането:
патологични отклонения при раждането:
състояние на родилката:
състояние на детето:
други данни:
ДАННИ ЗА ЛЕКАРЯ, ВОДИЛ РАЖДАНЕТО попълва се след раждане
Лекар:
име, фамилия подпис печат
Приложение No 4 към чл.11, ал.1
Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ МКБ код Заболявания
123
Други салмонелни инфекции 003.0 Салмонелен гастроентерит
Амебиоза 006.1 Хронична чревна амебиоза без указание за наличие на абсцес
006.2 Амебен недизентериен колит
Други протозойни чревни болести 007.1 Ламблиоза
007.8 Други протозойни чревни болести (криптоспоридоза)
Първична туберкулозна инфекция 010.0 Първичен туберкулозен комплекс
010.1 Туберкулозен плеврит при първична прогресивна туберкулоза
Белодробна туберкулоза 011.2 Туберкулоза на белия дроб, кавернозна
011.4 Туберкулозна фиброза на белия дроб
011.5 Туберкулозна бронхиектазия
Друга туберкулоза на дихателната система 012.0 Туберкулозен плеврит
012.1 Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли
012.2 Изолирана трахеална или бронхиална туберкулоза
Туберкулоза на менингите и централната нервна система 013.8 Други форми
Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли 014 Туберкулоза на
червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли
Туберкулоза на костите и ставите 015.0 Гръбначен стълб
015.1 Тазо-бедрена става
015.2 Колянна става

015.7 Други кости
015.8 Други стави
Туберкулоза на пикочно-половата система 016.0 Бъбреци
016.1 Други пикочни органи
016.2 Епидидим
016.3 Други мъжки полови органи
016.4 Женски полови органи
Туберкулоза на други органи 017.0 Кожа и подкожна тъкан
017.1 Еритема нодозум с туберкулозна свръхчувствителност
017.2 Периферни лимфни възли
017.3 Око
Милиарна туберкулоза Вирусен хепатит 018.8 Друга
070.3 Вирусен хепатит В без указание за чернодробна кома
070.5 Друг уточнен вирусен хепатит без указание за чернодробна кома
Вирусни инфекции при болести, класирани другаде и с неуточнена локализация 079.8 Други
(СПИН)
Малария 084.1 Малария терциана
084.2 Малария квартана
084.3 Малария овале
Лайшманиоза 085.0 Висцерална лайшманиоза (кала-азар)
Вроден сифилис 090.0 Вроден ранен сифилис, с прояви
090.1 Вроден ранен сифилис, латентен
090.5 Друг вроден сифилис, с прояви, късен
090.6 Вроден сифилис, латентен, късен
Пресен сифилис 091.0 Генитален сифилис
091.1 Първичен анален сифилис
091.2 Първичин сифилис с друга локализация
Гонококови инфекции 098.2 Хронична, на долните отдели на уро-гениталния тракт
098.3 Хронична, на горните отдели на уро-гениталния тракт
Ехинококоза 122.0 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus
122.1 Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus
122.3 Друга инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus
122.9 Ехинококоза, друга и неуточнена
Други цистоидни инвазии 123.2 Инфекция с Taenia saginata
123.6 Хименолепидоза
Трихинелоза 124 Трихинелоза
Други чревни хелминтози 127.0 Аскаридоза
127.3 Трихоцефалоза
127.4 Ентеробиоза
Злокачествено новообразувание на устната 140.0 Горна устна, полулигавица (vermilion
border)
140.1 Долна устна, полулигавица (vermilion border)
140.3 Горна устна, вътрешна повърхност
140.4 Долна устна, вътрешна повърхност
140.5 Устна, без уточняване, вътрешна повърхност
140.6 Комисура на устните
140.9 Устна, без уточняване, червена ивица (vermilion border)
Злокачествено новообразувание на езика 141.0 Основа на езика
141.1 Горна повърхност на езика
141.2 Връх и странични ръбове на езика
141.3 Долна повърхност на езика
141.4 Две трети от предната част на езика, без уточняване
141.5 Съединителна зона
141.6 Езикова сливица
141.9 Език, без уточнение
Злокачествено новообразувание на главните слюнчени жлези 142.0 Паротидна жлеза
142.1 Подчелюстна жлеза
142.2 Подезична жлеза
142.9 Неуточнена локализация
Злокачествено новообразувание на венците 143.0 Горен венец
143.1 Долен венец
143.9 Венци, без уточняване
Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина 144.0 Предна част
144.1 Странична част

144.9 Неуточнена част
Злокачествено новообразувание на други или неуточнени части на устната кухина 145.0
Мукоза на бузите
145.1 Преддверие на устната кухина
145.2 Твърдо небце
145.3 Меко небце
145.4 Мъжец
145.5 Небце, без уточняване
145.6 Ретромоларна област
145.9 Устна кухина, без уточняване
Злокачествено новообразувание на орофаринкса 146.0 Тонзила
146.1 Тонзиларна ямка
146.2 Тонзиларни дъги
146.3 Vallecula
146.4 Езична повърхност на епиглотиса
146.5 Фаринго-ларингеална област
146.6 Странична стена на орофаринкса
146.7 Задна стена на орофаринкса
146.9 Орофаринкс, без уточняване
Злокачествено новообразувание на назофаринкса 147.0 Горна стена
147.1 Задна стена
147.2 Странична стена
147.3 Предна стена
147.9 Назофаринкс, без уточняване
Злокачествено новообразувание на хипофаринкса 148.0 Ретрокрикоидна област
148.1 Синус пириформис
148.2 Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса
148.3 Задна стена на хипофаринкса
148.9 Хипофаринкс, без уточняване
Злокачествено образувание с друга и недобре определена локализация на устните, устната
кухина и фаринкса 149.0 Фаринкс, без уточняване
149.1 Пръстен (тонзиларен) на Waldeyer
149.9 Недобре определени
Злокачествено новообразувание на хранопровода 150.0 Шийна част на хранопровода
150.1 Гръдна част на хранопровода
150.2 Коремна част на хранопровода
150.3 Горна третина на хранопровода
150.4 Средна третина на хранопровода
150.5 Долна третина на хранопровода
150.9 Хранопровод, без уточняване
Злокачествено новообразувание на стомаха 151.0 Кардиа
151.1 Пилор
151.2 Антрум на пилора
151.3 Дъно на стомаха
151.4 Тяло на стомаха
151.5 Малка кривина
151.6 Голяма кривина
151.9 Стомах, без уточняване
Злокачествено новообразувание на тънките черва, включително дванадесетопръстника 152.0
Дванадесетопръстник
152.1 Йеюнум
152.2 Илеум
152.3 Дивертикул на Мекел
Злокачествено новообразувание на дебелото черво 153.0 Флексура хепатика
153.1 Колон трансверзум
153.2 Колон десценденс
153.3 Колон сигоидеум
153.4 Цекум
153.5 Апендикс
153.6 Колон асценденс
153.7 Флексура лиеналис
153.9 Колон, без уточняване
Злокачествено новообразувание на ректума, на ректо-сигмоидната област и на ануса 154.0
Ректо-сигмоидна област

154.1 Ректум
154.2 Анален канал
154.3 Анус, без уточняване
Злокачествено новообразувание на черния дроб и на интрахепаталните жлъчни пътища 155.0
Черен дроб, първично
155.1 Интрахепатални жлъчни пътища
155.2 Злокачествено новообразувание на черния дроб, неуточнено като първично или
вторично
Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур и на извънхепаталните жлъчни пътища
156.0 Жлъчен мехур
156.1 Екстрахепатални жлъчни канали
156.2 Ампула на Vater
156.9 Жлъчни пътища, без уточняване
Злокачествено новообразувание на панкреаса 157.0 Глава на панкреаса
157.1 Тяло на панкреаса
157.2 Опашка на панкреаса
157.3 Панкреатичен канал
157.4 Лангерхансови острови
157.9 Неуточнена част
Злокачествено новообразувание на ретроперитонеалната тъкан и перитонеума 158.0
Ретроперитонеум
158.8 Уточнени части на перитонеума
158.9 Перитонеум, без уточняване
Злокачествено новообразувание с друга и неуточнена локализация на храносмилателните
органи и на перитонеума 159.0 Чревен тракт, неуточнена част
159.1 Далак, некласирано другаде
159.9 Недобре определено
Злокачествено новообразувание на носните кухини, средно ухо и синусите 160.0 Носни
кухини
160.1 Евстахиева тръба,средно ухо,мастоидни клетки
160.2 Максиларен синус
160.3 Етмоидален синус
160.4 Фронтален синус
160.5 Сфеноидален синус
160.9 Допълнителен синус, без уточняване
Злокачествено новообразувание на ларинкса 161.0 Глотис
161.1 Супраглотисен етаж
161.2 Субглотисен етаж
161.3 Ларингеални хрущяли
161.9 Ларинкс, без уточняване
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб 162.0 Трахея
162.2 Главни бронхи
162.3 Горен лоб, бронх или бял дроб
162.4 Среден лоб, бронх или бял дроб
162.5 Долен лоб, бронх или бял дроб
162.8 Други
Злокачествено новообразувание на плеврата 163.0 Париетален лист на плеврата
163.1 Висцерален лист на плеврата
163.9 Плевра, без уточняване
Злокачествено новообразувание на тимуса, сърцето и медиастинума 164.0 Тимус
164.1 Сърце
164.2 Преден медиастинум
164.3 Заден медиастинум
164.9 Медиастинум, неуточнена част
Злокачествени новообразувания с друга и неуточнена локализация на дихателните и
вътрегръдните органи 165.0 Горни дихателни пътища, неуточнена част
165.8 Други
165.9 С недобре определена локализация в дихателната система
Злокачествено новообразувание на костта и ставния хрущял 170.0 Кости на черепа и на
лицето
170.1 Долна челюст
170.2 Гръбнак, с изключение на сакралната и опашната кост
170.3 Ребра, гръдна кост и ключица
170.4 Дълги кости на горния крайник и лопатка

170.5 Къси кости на горния крайник
170.6 Кости на таза, сакрума и опашката
170.7 Дълги кости на долния крайник
170.8 Къси кости на долния крайник
170.9 Неопределена локализация
Злокачествено новообразувание на съединителната тъкан и другите меки тъкани 171.0 Глава,
лице и шия
171.2 Горен крайник, включително рамото
171.3 Долен крайник, включително ханша
171.4 Гръден кош
171.5 Корем
171.6 Таз
171.7 Туловище, без уточняване
171.9 Неуточнена локализация
Злокачествен меланом на кожата 172.0 Устна
172.1 Клепачи, включително и ъглите на клепачните цепки
172.2 Ухо и външен слухов канал
172.3 Други и неуточнени части на лицето
172.4 Окосмена част на главата и шия
172.5 Туловище, с изключение на скротума
172.6 Горен крайник, включително рамото
172.7 Долен крайник, включително ханша
172.9 Неуточнена локализация
Други злокачествени новообразувания на кожата 173.0 Кожа на устните
173.1 Клепачи, включително ъглите на клепачните цепки
173.2 Ухо и външен слухов канал
173.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето
173.4 Окосмена част на главата и кожа на шията
173.5 Кожа на туловището, с изключение на скротума
173.6 Кожа на горен крайник, включително рамото
173.7 Кожа на долен крайник, включително ханша
173.8 Други
Злокачествено новообразувание на женската гърда 174.0 Мамила и ареола
174.1 Централна част на гърдата
174.2 Горен вътрешен квадрант
174.3 Долен вътрешен квадрант
174.4 Горен външен квадрант
174.5 Долен външен квадрант
174.6 Аксиларно удължение
174.9 Гърда, без уточняване
Злокачествено новообразувание на мъжката млечна гърда 175 Злокачествено
новообразувание на мъжката млечна гърда
Злокачествено новообразувание на матката, на неуточнена част 179 Злокачествено
новообразувание на матката, на неуточнена част
Злокачествено новообразувание на маточната шийка 180.0 Ендоцервикс
180.1 Екзоцервикс
180.9 Шийка на матката, без уточняване
Злокачествено новообразувание на плацентата 181 Злокачествено новообразувание на
плацентата
Злокачествено новообразувание на тялото на матката 182.0 Тяло на матката, с изключение на
истмуса
182.1 Истмус
182.8 Други
Злокачествено новообразувание на яйчника и другите придатъци на матката 183.0 Яйчник
183.2 Фалопиева тръба
183.3 Широка връзка
183.4 Параметриум
183.5 Кръгла връзка
183.9 Придатъци на матката, неуточнени
Злокачествени новообразувания на други и неуточнени женски полови органи 184.0
Влагалище
184.1 Голяма лабия
184.2 Малка лабия
184.3 Клитор

184.4 Вулва, без уточняване
184.9 Неуточнена локализация
Злокачествено новообразувание на простатата 185 Злокачествено новообразувание на
простатата
Злокачествено новообразувание на тестиса 186.0 Ектопичен тестикул
186.9 Други и неуточнени
Злокачествено новообразувание на пениса и другите мъжки полови органи 187.1 Препуциум
187.2 Гланс пенис
187.3 Корпус пенис
187.4 Пенис, неуточнена част
187.5 Епидидим
187.6 Семенен кордон
187.7 Скротум
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур 188.0 Триъгълник на Лиьото
188.1 Купол на пикочния мехур
188.2 Латерална стена
188.3 Предна стена
188.4 Задна стена
188.5 Шийка на пикочния мехур
188.6 Орифициум на уретера в пикочния мехур
188.7 Урахус
Злокачествено новообразувание на бъбрека и на другите и неуточнени пикочни органи 189.0
Бъбрек, с изключение на легенчето
189.1 Легенче на бъбрека
189.2 Уретер
189.4 Парауретрални жлези
189.8 Други
Злокачествено новообразувание на окото 190.0 Очна ябълка, с изключение на конюнктива,
корнея, ретина и хориоидея
190.1 Орбита
190.2 Слъзна жлеза
190.3 Конюнктива
190.4 Корнея
190.5 Ретина
190.6 Хориоидея
190.7 Слъзни пътища
190.9 Неуточнена част
Злокачествено новообразувание на главния мозък 191.0 Голям мозък, с изключение на
лобовете и вентрикулите
191.1 Фронтален лоб
191.2 Темпорален лоб
191.3 Париетален лоб
191.4 Окципитален лоб
191.5 Вентрикули
191.6 Малък мозък
191.7 Мозъчен ствол (truncus cerebri)
191.9 Мозък, без уточняване
Злокачествено новообразувание на други или неуточнени части на нервната система 192.0
Черепномозъчни нерви
192.1 Мозъчни обвивки
192.3 Гръбначномозъчни обвивки
192.9 Неуточнена част
Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза 193 Злокачествено новообразувание
на щитовидната жлеза
Злокачествено новообразувание на другите ендокринни жлези и сродни структури 194.0
Надбъбречна жлеза
194.1 Паратироидни жлези
194.3 Хипофиза и дуктус краниофарингеус
194.4 Епифиза
194.5 Каротидни телца
194.6 Аортен и други параганглии
194.9 Неуточнена локализация
Злокачествено новообразувание с други и недостатъчно обозначени локализации 195.0 Глава,
лице и шия

195.1 Гръден кош
195.2 Корем
195.3 Таз
195.4 Горен крайник
195.5 Долен крайник
195.8 Други уточнени локализации
Вторично или неуточнено злокачетвено новообразувание на лимфните възли 196.0 Лимфни
възли на главата, лицето и шията
196.1 Интраторакални лимфни възли
196.2 Интра-абдоминални лимфни възли
196.3 Лимфни възли на подмишницата и горния крайник
196.5 Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник
196.6 Вътретазови
196.8 Множествени локализации
196.9 Неуточнена локализация
Вторично злокачествено новообраувание на дихателната и храносмилателната система 197.0
Бял дроб
197.1 Медиастинум
197.2 Плевра
197.3 Други дихателни органи
197.4 Тънки черва, включително дванадесетопръстника
197.5 Дебели черва и ректум
197.6 Перитонеум и ретроперитонеална тъкан
197.7 Черен дроб
197.8 Други органи на храносмилателната система
Вторично злокачествено новообразувание с друга уточнена локализация 198.0 Бъбрек
198.1 Други органи на пикочната система
198.2 Кожа
198.3 Главен мозък и гръбначен мозък
198.4 Други части на нервната система
198.5 Кост и костен мозък
198.6 Яйчник
198.7 Надбъбречна жлеза
198.8 Други уточнени локализации
Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация Лимфосарком и ретикулосарком
199.0 Дисеминирано
199.1 Други
200.0 Ретикулосарком
200.1 Лимфосарком
200.2 Тумор на Burkitt
200.8 Други уточнени форми
Болест на Hodgkin 201.0 Парагранулом на Hodgkin
201.1 Гранулом на Hodgkin
201.2 Сарком на Hodgkin
201.4 Лимфоцитно-хистиоцитно преобладаване
201.5 Нодуларна склероза
201.6 Смесен целуларитет
201.7 Лимфоцитно изтощение
Други злокачествени новообразуания на лимфоидната и хистиоцитната тъкан 202.0 Възлест
лимфом
202.1 Микозис фунгоидес
202.2 Ретикулоза (болест на Sezary)
202.3 Злокачествена хистиоцитоза
202.4 Левкемична ретикуло-ендотелиоза
202.5 Болест на Letterer - Siwe
202.6 Злокачествени мастоцитни новообразувания
202.8 Други лимфоми
202.9 Други и неуточнени
Множествен миелом и имунопролиферативни новообразувания 203.0 Множествен миелом
203.1 Плазмоцитна левкемия
203.8 Други имунопролиферативни новообразувания
Лимфоидна левкемия 204.1 Хронична
204.9 Неуточнена
Миелоидна левкемия 205.1 Хронична

205.3 Миелоиден сарком
205.9 Неуточнена
Моноцитна левкемия 206.1 Хронична
206.9 Неуточнена
Други уточнени левкемии 207.1 Еритремия хронична
207.2 Мегакариоцитна левкемия
Левкемия с неуточнен тип клетки 208.1 Хронична
208.9 Неуточнени
Обикновена и неуточнена гуша 240.9 Гуша, неуточнена
Тиреотоксикоза със или без гуша 242.0 Токсична дифузна гуша
242.1 Токсична едновъзлова гуша
242.2 Токсична многовъзлова гуша
242.3 Токсична възловидна гуша, неуточнена
242.4 Тиреотоксикоза от ектопичен тиреоиден възел
Хипотиреоза, вродена 243 Хипотиреоза , вродена
Хипотиреоза, придобита 244 Хипотиреоза, придобита
Тиреоидит 245.2 Хроничен лимфоцитен тиреоидит на Хашимото
Други разстройства на щитовидната жлеза 246.1 Дисхормогенна гуша
Захарен диабет 250.01 Захарен диабет без указание за усложнения
250.31 Диабет с бъбречни прояви
250.41 Диабет с очни изменения
250.51 Диабет с неврологични изменения
250.61 Диабет със съдови разстройства
Разстройства на паратиреоидната жлеза 252.1 Хипопаратиреоидизъм
Разстройства на хипофизата и нейния хипоталамичен контрол 253.0 Акромегалия и
гигантизъм
253.2 Панхипопитуитаризъм
253.5 Безвкусен диабет
Разстройства на надбъбречните жлези 255.0 Синдром на Cushing
255.1 Хипералдостеронизъм
255.2 Адреногенитални разстройства
255.4 Кортикоадренална инсуфициенция
255.6 Медуло-адренална хиперфункция
Дисфункция на яйчниците 256.4 Поликистозни яйчници
Други ендокринни разстройства 259.0 Забавяне на половото развитие и пубертета,
некласирани другаде
259.1 Ранно полово развитие и пубертет,некласирани другаде
259.4 Нанизъм, некласиран другаде
Недоимък на витамин D 268.0 Рахит, активен
268.1 Късни последици от рахит
268.2 Остеомалация
Смущения в обмяната и на елиминирането на аминокиселините 270.0 Смущения в
елиминирането на аминокиселините
270.1 Фенилкетонурия
270.3 Нарушение на обмяната на аминокиселините с разклонена верига
270.6 Разстройство в обменния цикъл на уреята
Смущения в обмяната и елиминирането на въглехидратите 271.0 Гликогеноза
271.1 Галактоземия
Смущения на липидната обмяна 272.7 Липидоза
Смущения на минералната обмяна 275.1 Нарушения на обмяната на медта
275.3 Нарушения в обмяната на фосфора
275.4 Нарушения в обмяната на калция
Други неуточнени смущения на обмяната 277.0 Кистозна фиброза (муковисцидоза)
277.1 Нарушения на обмяната на порфирина
Затлъстяване и други разстройства поради прехранване 278.0 Затлъстяване
Разстройства на имунитета 279.0 Недостатъчност на хуморалния имунитет
279.1 Недостатъчност на клетъчния имунитет
279.2 Комбинирана недостатъчност на имунитета
Желязонедоимъчни анемии 280 Желязонедоимъчни анемии
Наследствена хемолитична анемия 282.0 Наследствена сфероцитоза
282.1 Наследствена елиптоцитоза
282.2 Анемии, дължащи се на нарушения на обмяната на глутатиона
282.3 Други наследствени хемолитични анемии, дължащи се на ензимна недостатъчност
282.4 Таласемии

282.6 Сърповидноклетъчна анемия
282.7 Други хемоглобинопатии
Придобити хемолитични анемии 283.0 Автоимунни хемолитични анемии
283.1 Неавтоимунни хемолитични анемии
Апластична анемия 284.0 Конституционална апластична анемия
284.9 Неуточнени (хипопластична анемия)
Други и неуточнени анемии 285.0 Сидеробластична анемия
Дефекти на коагулацията 286.0 Вроден дефицит на фактор VIII
286.1 Вроден дефицит на фактор IX
286.2 Вроден дефицит на фактор XI
286.3 Вроден дефицит на други фактори на коагулацията
286.4 Болест на von Willebrand - Jurgens
Пурпура и други хеморагични състояния 287.0 Алергична пурпура
287.1 Качествени дефекти на тромбоцитите
287.3 Първична тромбоцитопения
287.4 Вторична тромбоцитопения
287.5 Тромбоцитопения, неуточнена
Шизофренни психози 295.0 Проста форма
295.1 Хебефренна форма
295.3 Параноидна форма
295.5 Латентна шизофрения
295.6 Резидуална шизофрения
Афективни психози 296.0 Манийно-депресивна психоза, маниен тип
296.1 Манийно-депресивна психоза, депресивен тип
296.2 Манийно-депресивна психоза, циркулярен тип, но понастоящем с манийни явления
Психози, специфични за детството 299.0 Инфантилен аутизъм
299.1 Дезинтегративна психоза
Неврози 300.0 Страхова невроза
Лека олигофрения 317 Лека олигофрения
Друга уточнена олигофрения 318.0 Умерена олигофрения
318.1 Тежка олигофрения
318.2 Дълбока олигофрения
Енцефалит, миелит, енцефаломиелит 323.1 Подостър склерозиращ енцефалит
323.6 Постинфекциозен енцефалит
Късни последици от вътречерепен абсцес или гнойна инфекция 326 Късни последици от
вътречерепен абсцес или гнойна инфекция
Мозъчни дегенерации, обикновено проявяващи се в детството 330.0 Левкодистрофия
330.1 Мозъчни липидози
330.8 Други мозъчни дегенерации при деца
Малкомозъчни и гръбначномозъчни дегенерации 334.0 Атаксия на Friedreich
Болест на клетките на предните рога на гръбначния мозък 335.0 Болест на Werdnig-Hoffmann
335.1 Спинална мускулна дистрофия
Множествена склероза 340 Множествена склероза
Детска церебрална парализа 343.0 Диплегична
343.1 Хемиплегична
343.2 Квадриплегична
343.3 Моноплегична
343.4 Детска хемиплегия
Други паралитични синдроми 344.0 Квадриплегия
344.1 Параплегия
344.2 Диплегия на горните крайници
344.3 Моноплегия на долен крайник
344.4 Моноплегия на горен крайник
344.5 Неуточнена моноплегия
344.6 Синдром на Cauda equina
Епилепсия 345.0 Генерализирана епилепсия без гърчове
345.1 Генерализирана епилепсия с гърчове
345.4 Частична епилепсия с разстройство на съзнанието
345.5 Частична епилепсия без указание за разстройство на съзнанието
345.7 Епилепсия частична непрекъсната
Други болести на главния мозък 348.0 Церебрални кисти
348.3 Енцефалопатия, неуточнена
Болести на лицевия нерв 351.0 Парализа на Bell
351.1 Ганглионит на Gsanglium geniculatum

Болести на другите черепномозъчни нерви 352.0 Болести на обонятелния нерв
352.1 Невралгия на n.glossopharingeus
352.3 Болести на блуждаещия нерв
352.4 Болести на n.accesorius
352.5 Болест на n.hypoglossus
352.6 Множествени парализи на черепномозъчните нерви
Болести на нервните коренчета и плексуси (не включва състояния, предизвикани от
поражения на межупрешленния диск, спондилоза, болести от вертебрален произход, неврит
или радикулит на плексус брахиалис) 353.0 Болести на plexus Brahialis
353.2 Болести на шийните коренчета
353.3 Болести на гръдните коренчета
353.4 Болести на лумбо-сакралните коренчета
353.5 Неврогенна амиотрофия
Възпалителна и токсична невропатия 357.1 Полиневрит при колагенозни съдови болести
357.2 Полиневропатия при диабет
357.4 Поленевропатия при други болести, класирани другаде
357.6 Полиневропатия, предизвикана от лекарства
Невро-мускулни заболявания 358.0 Тежка миастения
358.1 Миастенични синдроми при други болести, класирани другаде
Мускулни дистрофии и други миопатии 359.0 Вродена, наследствена мускулна дистрофия
359.1 Наследствена прогресираща мускулна дистрофия
359.2 Миотонични разстройства
359.3 Фамилна периодична парализа
359.4 Токсична миопатия
359.5 Ендокринна миопатия
Болести на очната ябълка 360.0 Панофталмит
360.2 Дегенеративни заболявания
360.5 Останало (старо) вътреочно чуждо магнитно тяло в резултат на пробив на окото
360.6 Останало (старо) вътреочно чуждо немагнитно тяло в резултат на пробив на окото
Отлепване и аномалии на ретината 361.2 Серозно отлепване на ретината
Други заболявания на ретината 362.0 Диабетна ретинопатия
362.3 Оклузия на съдовете на ретината
362.4 Отлепване на ретинените листове
362.5 Дегенерация на макулата и задния полюс
362.6 Периферна дегенерация на ретината
Хориоретинит, цикатрикси и други заболявания 363.0 Огнищен хориоретинит и огнищен
ретинохондрит
Заболявания на ириса и цилиарното тяло 364.1 Хроничен иридоциклит
Глаукома 365.0 Гранична глаукома
365.1 Глаукома с отворен ъгъл
365.2 Глаукома със затворен ъгъл
365.4 Глаукома, свързана с вродени аномалии, дистрофии и синдроми
Катаракта 366.0 Катаракта детска, ювенилна
Слепота и намалено зрение 369.0 Двуочна слепота
369.1 Слепота на едното око и намалено зрение на другото
369.2 Намаление на зрението на двете очи
369.6 Едноочна слепота
369.7 Намаление на зрението на едното око
369.8 Загуба на зрението на едното око, ярко изразено
Кератит 370.0 Язва на роговицата
370.1 Кератит дендритен
370.5 Интерстициален и дълбок кератит
370.6 Неоваскуларизация на роговицата
Мътнини и други заболявания на роговицата 371.0 Цикатрикси и мътнини на роговицата
371.6 Кератоконус
Заболявания на зрителния нерв и зрителните пътища 377.1 Атрофия на зрителния нерв
377.3 Неврит на зрителния нерв
377.6 Заболявания на другите зрителни пътища
377.7 Заболявания на зрителната кора
Негнойно възпаление на средното ухо и болести на Евстахиевата тръба 381.1 Хронично
серозно възпаление на средното ухо
Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо 382.1 Хронично туботимпанално гнойно
възпаление на средното ухо
382.2 Хронично гнойно възпаление на средното ухо - мезотимпанит

Мастоидит и сродни състояния 383.1 Хроничен мастоидит
383.2 Петрозит
383.3 Усложнения, свързани с мастоидектомия
Други болести на ухото 388.5 Болести на слуховия нерв
Глухота 389.1 Сензорно-неврална глухота
389.2 Смесена звукопроводна и звукоприемна глухота
Ревматизъм без указание за засягане на сърцето 390 Ревматизъм без указание за засягане на
сърцето
Хроничен ревматичен перикардит 393 Хроничен ревматичен перикардит
Болести на митралната клапа 394.0 Митрална стеноза
394.1 Ревматична митрална инсуфициенция
394.2 Митрална стеноза с инсуфициенция
Болести на аортната клапа 395.0 Ревматична аортна стеноза
395.1 Ревматична аортна инсуфициенция
395.2 Ревматична аортна стеноза с инсуфициенция
Болести на митралната и аортната клапа 396 Болести на митралната и аортната клапа
Други ревматични кардиопатии 398.0 Ревматичен миокардит
Хипертонична болест 401 Есенциална хипертония
402 Хипертонична сърдечна болест
403 Хипертонична бъбречна болест
404 Хипертонична сърдечна и бъбречна болест
405 Вторична хипертония
Други болести на перикарда 423.1 Адхезивен перикардит
423.2 Констриктивен перикардит
Други болести на ендокарда 424.0 Заболявания на митралната клапа
424.1 Заболявания на аортната клапа
424.2 Заболявания на трикуспидалната клапа, уточнени като неревматични
Кардиомиопатия 425.1 Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия
425.4 Други първични кардиомиопатии
425.7 Метаболитни и недоимъчни кардиомиопатии
425.9 Вторични кардиомиопатии, неуточнени
Смущения на сърдечната проводимост 426.0 Атриовентрикуларен блок, пълен
426.7 Анормално атриовентрикуларно възбуждане
Нарушения на сърдечния ритъм 427.3 Предсърдно мъждене и трептене
Усложнения на кардиопатиите и недобре определени болести на сърцето 429.0 Миокардит,
неуточнен
429.3 Кардиомегалия
429.4 Функционални смущения след сърдечна операция
429.8 Други (след интервенционално лечение или сърдечна операция)
Възлов полиартериит и сродни състояния 446.0 Възлов полиартериит
446.4 Грануломатоза на Wegener
446.5 Гигантоклетъчен артериит
446.7 Болест на Takayasu
Алергичен ринит 477 Алергичен ринит
Хроничен бронхит 491.1 Хроничен мукопуруилентен бронхит
491.2 Хроничен обструктивен бронхит
491.8 Други хронични бронхити
Астма 493.0 Астма от екзогенен произход
493.1 Астма от ендогенен произход
493.9 Астма неуточнена
Други алвеоларни и париетоалвеоларни пневмопатии 516.0 Белодробна алвеоларна
протеиноза
516.1 Идеопатична белодробна хемосидероза
Язва на стомаха 531.7 Хронична без указание за кръвоизлив
Язва на дванадесетопръстника 532.7 Хронична без указание за кръвоизлив или пробив
Регионален ентерит 555.0 На тънкото черво
555.2 На тънкото и дебелото черво
Улцерозен колит 556.0 Улцерозен хроничен ентероколит
556.1 Улцерозен хроничен илеоколит
556.2 Улцерозен хроничен проктит
Улцерохеморагичен колит 556.3 Левостранен улцерозен хроничен проктосигмоидит
556.5 Левостранен улцерозен хроничен колит
556.6 Универсален улцерозен хроничен колит
556.9 Улцерозен колит, неуточнен

Хронични болести и цироза на черния дроб 571.4 Хроничен хепатит
571.5 Цироза на черния дроб без указание за алкохол
571.6 Билиарна цироза
571.9 Неуточнени хронични болести на черния дроб, без указание за алкохол
Жлъчнокаменна болест 574.1 Камъни на жлъчния мехур с друг холецестит
574.4 Камъни на жлъчните пътища с друг холецестит
Хроничен панкреатит 577.1 Хроничен панкреатит
Разстройства на чревната абсорбция 579.0 Цьолиакия
579.2 Синдром на сляпата бримка
579.3 Постоперативна малабсорбция
579.8 Други
Нефрозен синдром 581.0 С хистологично увреждане, уточнено като пролиферативен
гломерулонефрит
581.1 С хистологично увреждане, уточнено като мембранозен гломерулонефрит
581.2 С хистологично увреждане, уточнено като мембрано-пролиферативен гломерулонефрит
581.3 С минимални увреждания на гломерулите
581.8 С други уточнени патологични увреждания на бъбрека
Хроничен гломерулонефрит 582.0 С хистологично увреждане, уточнено като пролиферативен
гломерулонефрит
582.1 С хистологично увреждане, уточнено като мембранозен гломерулонефрит
582.2 С хистологично увреждане, уточнено като мембрано-пролиферативен гломерулонефрит
582.4 С хистологично увреждане, уточнено като злокачествен гломерулонефрит
582.8 С други уточнени патологични увреждания на бъбрека
Нефрит и нефропатия 583.0 С хистологично увреждане, уточнено като пролиферативен
гломерулонефрит
583.1 С хистологично увреждане, уточнено като мембранозен гломерулонефрит
Хронична бъбречна недостатъчност 585 Хронична бъбречна недостатъчност
Бъбречни инфекции 590.0 Хроничен пиелонефрит и хронична пионефроза
Камъни в бъбрека и уретера 592.0 Камъни в бъбрека
Булозни дерматози 694.2 Ювенилен херпетиформен дерматит
694.4 Пемфигус
Еритематозни състояния 695.1 Еритема ексудативна мултиформена
695.2 Еритема нодозум
695.3 Розацея
695.4 Лупус еритематодес
Псориазис и подобни състояния 696.1 Друг псориазис
Други хирпертрофични и атрофични състояния на кожата 701.0 Склеродермия
циркумскриптна
Дисеминирани болести на съединителната тъкан 710.0 Дисеминиран (системен) лупус
еритематозус
710.1 Системна склероза
710.2 Сика синдром
710.3 Дерматомиозит
710.4 Полимиозит
710.8 Други смесено съединителнотъканни болести
Артропатии, свързани с инфекции 711.1 Артропатия при болест на Reiter
711.2 Артропатия при синдром на Bechet
711.3 Артропатия след чревни инфекции
711.4 Артропатия, свързана с други бактериални болести
711.5 Артропатия, свързана с други вирусни болести
711.8 Артропатия, свързана с други инфекциозни болести и паразитози
711.9 Неуточнен инфекциозен артрит
Ревматоиден артрит и други възпалителни полиартропатии 714.3 Ювенилен хроничен
полиартрит
Анкилозиращ спондилартрит и други възпалителни спондилопатии 720.0 Анкилозиращ
спондилит
720.2 Сакроилит, некласиран другаде
Спондилоза и сродни заболявания 721.1 Цервикална спондилоза с миелопатия
721.4 Торакална или лумбална спондилоза с миелопатия
721.7 Травматична спондилопатия
Други увреждания на шийната област 723.3 Цервикобрахиален синдром (дифузен)
Други заболявания на синовията, сухожилията и бурсите 727.0 Синовит и тендосиновит
Остеомиелит, периостит и други инфекции на костта 730.1 Хроничен остеомиелит
730.3 Периостит без указание за остеомиелит

730.8 Други инфекции със засягане на костите
Деформиращ остеит и остеопатии, свързани с болести, класирани другаде 731.0 Деформиращ
остеит без указание за тумор на костта (Болест на Paget)
Остеохондропатии 732.0 Ювенилна остеохондроза на гръбначния стълб
732.1 Ювенилна остеохондроза на тазо-бедрената става и таза
732.3 Ювенилна остеохондроза на горния крайник
732.4 Ювенилна остеохондроза на долния крайник, без стъпалото
Спина бифида 741.0 С хидроцефал
Други вродени аномалии на нервната система 742.3 Вродена хидроцефалия
Вродени аномалии на окото 743.0 Анофталм
743.1 Микрофталмия
743.2 Буфталм
743.3 Вродена катаракта и аномалии на лещата
Вродени аномалии на ухото, лицето и шията 744.0 Аномалии на ухото, със засягане на слуха
Аномалии на bulbus cordis и аномалии на затварянето на междукамерната преграда 745.0 Общ
артериален ствол
745.1 Транспозиция на големите съдове
745.2 Тетралогия на Fallot
745.4 Дефект на камерната преграда
745.5 Дефект на междупредсърдната преграда
745.6 Дефекти на ендокарда в областта на основата на сърцето
Други вродени аномалии на сърцето 746.0 Аномалии на пулмоналната клапа
746.1 Вродена атрезия и стеноза на трикуспидалната клапа
746.2 Аномалия на Ebstein
746.3 Вродена стеноза на аортната клапа
746.4 Вродена инсуфициенция на аортната клапа
746.5 Вродена митрална стеноза
746.6 Вродена митрална инсуфициенция
746.7 Хипоплазия на лявото сърце
746.8 Други уточнени аномалии на сърцето
Други вродени аномалии на органите на кръвообращението 747.0 Открит ductus arteriosus
747.1 Коарктация на аортата
747.3 Аномалии на белодробната артерия
747.4 Аномалии на големите вени
747.8 Други уточнени аномалии на кръвоносната система
Вродени аномалии на дихателната система 748.4 Вроден кистозен бял дроб
748.5 Агнезия, хипоплазия и дисплазия на белия дроб
Други вродени аномалии на горната част на храносмилателния тракт 750.3
Трахеоезофагеална фистула, езофагеална атрезия и стеноза
Други вродени аномалии на храносмилателната система 751.0 Мекелов дивертикул
751.3 Болест на Hirschsprung и други вродени функционални аномалии на колона
Вродени аномалии на пикочната система 753.1 Кистозен бъбрек
753.2 Дефекти в проходимостта на бъбречното легенче и уретера
Вродени костно-мускулни деформитети 754.3 Вродена луксация на тазо-бедрената става
Други вродени аномалии на костно-мускулната система 756.5 Остеодистрофии
Вродени аномалии на кожата 757.1 Вродена ихтиоза
Хромозомни аномалии 758.2 Синдром Edwards
758.6 Гонадна дизгенеза (Синдром на Turner)
Други и неуточнени вродени аномалии 759.5 Туберозна склероза
Други дихателни състояния на плода и новороденото 770.7 Хронични дихателни заболявания,
възникнали през перинаталния период (бронхопулмонална дисплазия)
Последици от травматични увреждания на кожата и подкожната тъкан 906.8 Последици от
изгаряния с други уточнени локализации
Последици от травми на нервната система 907 Последици от травми на нервната система
Изгаряне, ограничено върху окото и придатъците му 940.2 Изгаряне на корнеята и на
конюнктивалния сак от алкални вещества
940.3 Изгаряне на корнеята и на конюнктивалния сак от киселини
940.5 Изгаряния,предизвикали пробив и разрушаване на очната ябълка
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Коремен тиф и паратиф 002.0 Коремен тиф
002.1 Паратиф А
002.2 Паратиф В
002.3 Паратиф С
002.9 Паратиф, неуточнен
Шигелоза 004.0 Шигела дизентерийна
004.1 Шигела Флекснер
004.2 Шигела Бойди
004.3 Шигела Зоне
Амебиоза 006.1 Хронична чревна амебиоза, без указание за наличие на абсцес
006.2 Амебен недизентериен колит
Други протозойни чревни болести 007.1 Ламблиоза
Първична туберкулозна инфекция 010.0 Първичен туберкулозен комплекс
010.1 Туберкулозен плеврит или първична прогресивна туберкулоза
Белодробна туберкулоза 011.0 Туберкулоза на белия дроб, инфилтративна
011.1 Туберкулоза на белия дроб, нодуларна
011.2 Туберкулоза на белия дроб, кавернозна
011.4 Туберкулозна фиброза на белия дроб
011.5 Туберкулозна бронхиектазия
Друга туберкулоза на дихателната система 012.0 Туберкулозен плеврит
012.1 Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли
012.2 Изолирана трахеална или бронхиална туберкулоза
012.3 Туберкулозен ларингит
012.8 Туберкулоза на медиастинума, носа, носоглътката, синуса
Туберкулоза на менингите и централната нервна система 013.1 Туберкулум на менингите
Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли 014 Туберкулоза на
червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли
Туберкулоза на костите и ставите 015.0 Гръбначен стълб
015.1 Тазо-бедрена става
015.2 Колянна става
015.7 Други кости
015.8 Други стави
Туберкулоза на пикочно-половата система 016.0 Бъбреци
016.1 Други пикочни органи
016.2 Епидидим
016.3 Други мъжки полови органи
016.4 Женски полови органи
Туберкулоза на други органи 017.0 Кожа и подкожна тъкан
017.1 Еритема нодозум с туберкулозна свръхчувствителност
017.2 Периферни лимфни възли
017.3 Око
017.4 Ухо
017.5 Щитовидна жлеза
017.6 Надбъбреци
017.7 Далак
Еризипел 035 Еризипел
Вирусен хепатит 070.3 Вирусен хепатит В без указание за чернодробна кома
070.5 Друг уточнен вирусен хепатит без указание за чернодробна кома
Други болести, предизвикани от вируси и хламидии 078.6 Хеморагичен нефрозонефрит
Вирусни инфекции при болести, класирани другаде и с неуточнена локализация 079.8 Други
(СПИН)
Малария 084.1 Малария терциана
084.2 Малария квартана
084.3 Малария овале
084.5 Смесена малария
Лайшманиоза 085.0 Висцерална (кала-азар)
085.1 Кожна,градска
Вроден сифилис 090 Вроден сифилис
Пресен сифилис, с прояви 091 Пресен сифилис, с прояви

Пресен сифилис, латентен 092 Пресен сифилис, латентен
Сифилис на сърдечно-съдовата система 093 Сифилис на сърдечно-съдовата система
Сифилис на нервната система 094 Сифилис на нервната система
Други форми на късен сифилис, с прояви 095 Други форми на късен сифилис, с прояви
Късен сифилис, латентен 096 Късен сифилис, латентен
Гонококови инфекции 098 Гонококови инфекции
Други венерически болести 099 Други венерически болести
Шистозомоза 120.0 Shistosoma haematobium
120.1 Schistosoma mansoni
Ехинококоза 122.0 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus
122.1 Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus
122.3 Друга инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus
122.5 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus multilocularis
122.6 Друга инвазия, предизвикана от Echinococcus multilocularis
Други цистоидни инвазии 123.0 Инвазия с Taenia solium
123.2 Инвазия с Taenia saginata
123.6 Хименолепидоза
Трихинелоза 124 Трихинелоза
Филариоза и дракункулоза 125.0 Филариоза на Bancroft
125.3 Онхоцеркоза
125.9 Неуточнена филариоза
Други чревни хелминтози 127.0 Аскаридоза
127.3 Трихоцефалоза
Хелминтози други и неуточнени 128.0 Токсокароза
Токсоплазмоза 130 Токсоплазмоза
Саркоидоза 135 Саркоидоза
Злокачествено новообразувание на устната 140.0 Горна устна, полулигавица (vermilion
border)
140.1 Долна устна, полулигавица (vermilion border)
140.3 Горна устна, вътрешна повърхност
140.4 Долна устна, вътрешна повърхност
140.5 Устна, без уточняване, вътрешна повърхност
140.6 Комисура на устните
140.9 Устна, без уточняване, червена ивица
Злокачествено новообразувание на езика 141.0 Основа на езика
141.1 Горна повърхност на езика
141.2 Връх и странични ръбове на езика
141.3 Долна повърхност на езика
141.4 Две трети от предната част на езика, без уточняване
141.5 Съединителна зона
141.6 Езикова сливица
141.8 Други
141.9 Език, без уточнение
Злокачествено новообразувание на главните слюнчени жлези 142.0 Паротидна жлеза
142.1 Подчелюстна жлеза
142.2 Подезична жлеза
142.8 Други
142.9 Неуточнена локализация
Злокачествено новообразувание на венците 143.0 Горен венец
143.1 Долен венец
143.8 Други
143.9 Венци, без уточняване
Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина 144.0 Предна част
144.1 Странична част
144.8 Други
144.9 Неуточнена част
Злокачествено новообразувание на други или неуточнени части на устната кухина 145.0
Мукоза на бузите
145.1 Преддверие на устната кухина
145.2 Твърдо небце
145.3 Меко небце
145.4 Мъжец (увула)
145.5 Небце, без уточняване
145.6 Ретромоларна област

145.8 Други
145.9 Устна кухина, без уточняване
Злокачествено новообразувание на орофаринкса 146.0 Тонзили
146.1 Тонзиларна ямка
146.2 Тонзиларни дъги (предна) (задна)
146.3 Vallecula
146.4 Езична повърхност на епиглотиса
146.5 Фаринго-ларингеална област
146.6 Странична стена на орофаринкса
146.7 Задна стена на орофаринкса
146.8 Други
146.9 Орофаринкс, без уточняване
Злокачествено новообразувание на назофаринкса 147.0 Горна стена
147.1 Задна стена
147.2 Странична стена
147.3 Предна стена
147.8 Други
147.9 Назофаринкс, без уточняване
Злокачествено новообразувание на хипофаринкса 148.0 Ретрокрикоидна област
148.1 Синус пириформис
148.2 Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса
148.3 Задна стена на хипофаринкса
148.8 Други
148.9 Хипофаринкс, без уточняване
Злокачествено новообразувание с друга и недобре определена локализация на устните,
устната кухина и фаринкса 149.0 Фаринкс, без уточняване
149.1 Пръстен (тонзиларен) на Waldeyer
149.8 Други
149.9 Недобре определени
Злокачествено новообразувание на хранопровода 150.0 Шийна част на хранопровода
150.1 Гръдна част на хранопровода
150.2 Коремна част на хранопровода
150.3 Горна третина на хранопровода
150.4 Средна третина на хранопровода
150.5 Долна третина на хранопровода
150.8 Други
150.9 Хранопровод, без уточняване
Злокачествено новообразувание на стомаха 151.0 Кардиа
151.1 Пилор
151.2 Антрум на пилора
151.3 Дъно на стомаха
151.4 Тяло на стомаха
151.5 Малка кривина
151.6 Голяма кривина
151.8 Други
151.9 Стомах, без уточняване
Злокачествено новообразуваниена тънките черва, включително дванадесетопръстника 152.0
Дванадесетопръстник
152.1 Йеюнум
152.2 Илеум
152.3 Дивертикул на Мекел
Злокачествено новообразувание на дебелото черво 153.0 Флексура хепатика
153.1 Колон трансверзум
153.2 Колон десценденс
153.3 Колон сигмоидеум
153.4 Цекум
153.5 Апендикс
153.6 Колон асценденс
153.7 Флексура лиеналис
153.8 Други
153.9 Тънки черва, неуточнена част
153.9 Колон, без уточняване
Злокачествено новообразувание на ректума, на ректо-сигмоидната област и на ануса 154.0
Ректо-сигмоидна област

154.1 Ректум
154.2 Анален канал
154.3 Анус, без уточняване
154.8 Други
Злокачествено новообразувание на черния дроб и на интрахепаталните жлъчни пътища 155.0
Черен дроб, първично
155.1 Интрахепатални жлъчни пътища
155.2 Злокачествено новообразувание на черния дроб, неуточнено като първично или
вторично
Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур и на извънхепаталните жлъчни пътища
156.0 Жлъчен мехур
156.1 Екстрахепатални жлъчни пътища
156.2 Ампула на Vater
156.8 Други
156.9 Жлъчни пътища, без уточняване
Злокачествено новообразувание на панкреаса 157.0 Глава на панкреаса
157.1 Тяло на панкреаса
157.2 Опашка на панкреаса
157.3 Панкреатичен канал
157.4 Лангерхансови острови
Злокачествено новообразувание на ретроперитонеалната тъкан и перитонеума 158.0
Ретроперитонеум
158.8 Уточнени части на перитонеума
158.9 Перитонеум, без уточняване
Злокачествено новообразувание с друга и неуточнена локализация на храносмилателните
органи и на перитонеума 159.0 Чревен тракт, неуточнена част
159.1 Далак, некласирано другаде
159.8 Други
159.9 Недобре определено
Злокачествено новообразувание на носните кухини, средно ухо и синусите 160.0 Носни
кухини
160.1 Евстахиева тръба, средно ухо, мастоидни клетки
160.2 Максиларен синус
160.3 Етмоидален синус
160.4 Фронтален синус
160.5 Сфеноидален синус
160.9 Допълнителен синус, без уточняване
Злокачествено новообразувание на ларинкса 161.0 Глотис
161.1 Супраглотисен етаж
161.2 Субглотисен етаж
161.3 Ларитгеални хрущяли
161.8 Други
161.9 Ларинкс, без уточняване
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб 162.0 Трахея
162.2 Главни бронхи
162.3 Горен лоб, бронх или бял дроб
162.4 Среден лоб, бронх или бял дроб
162.5 Долен лоб, бронх или бял дроб
162.8 Други
162.9 Бронх и бял дроб, неуточнени
Злокачествено новообразувание на плеврата 163.0 Париетален лист на плеврата
163.1 Висцерален лист на плеврата
163.8 Други
163.9 Плевра, без уточняване
Злокачествено новообразувание на тимуса, сърцето и медиастинума 164.0 Тимус
164.1 Сърце
164.2 Преден медиастинум
164.3 Заден медиастинум
164.8 Други
164.9 Медиастинум, неуточнена част
Злокачествени новообразувания с друга и неуточнена локализация на дихателните и
вътрегръдните органи 165.0 Горни дихателни пътища, неуточнена част
165.8 Други
165.9 С недобре определена локализация в дихателната система

Злокачествено новообразувание на костта и ставния хрущял 170.0 Кости на черепа и на
лицето
170.1 Долна челюст
170.2 Гръбнак, с изключение на сакралната и опашната кост
170.3 Ребра, гръдна кост и ключица
170.4 Дълги кости на горния крайник и лопатка
170.5 Къси кости на горния крайник
170.6 Кости на таза, сакрума и опашката
170.7 Дълги кости на долния краайник
170.8 Къси кости на долния крайник
Злокачествено новообразувание насъединителната тъкан и другите меки тъкани 171.0 Глава,
лице и шия
171.2 Горен крайник, включително рамото
171.3 Долен крайник, включително ханша
171.4 Гръден кош
171.5 Корем
171.6 Таз
171.7 Туловище, без уточняване
171.8 Други
Злокачествен меланом на кожата 172.0 Устна
172.1 Клепачи, включително и ъглите на клепачните цепки
172.2 Ухо и външен слухов канал
172.3 Други и неуточнени части на лицето
172.4 Окосмена част на главата и шия
172.5 Туловище, с изключение на скротума
172.6 Горен крайник, включително рамото
172.7 Долен крайник, включително ханша
172.8 Други
Други злокачествени новообразувания на кожата 173.0 Кожа на устните
173.1 Клепачи, включително ъглите на клепачните цепки
173.2 Ухо и външен слухов канал
173.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето
173.4 Окосмена част на главата и кожа на шията
173.5 Кожа на туловището, с изключение на скротума
173.6 Кожа на горен крайник, включително рамото
173.7 Кожа на долен крайник, включително ханша
173.8 Други
Злокачествено новообразувание на женската гърда 174.0 Мамила и ареола
174.1 Централна част на гърдата
174.2 Горен вътрешен квадрант
174.3 Долен вътрешен квадрант
174.4 Горен външен квадрант
174.5 Долен външен квадрант
174.6 Аксиларно удължение
174.8 Други
174.9 Гърда, без уточняване
Злокачествено новообразувание на мъжката млечна гърда 175 Злокачествено
новообразувание на мъжката млечна гърда
Злокачествено новообразувание на матката, на неуточнена част 179 Злокачествено
новообразувание на матката, на неуточнена част
Злокачествено новообразувание на маточната шийка 180.0 Ендоцервикс
180.1 Екзоцервикс
180.9 Шийка на матката, без уточняване
Злокачествено новообразувание на плацентата 181 Злокачествено новообразувание на
плацентата
Злокачествено новообразувание на тялото на матката 182.0 Тяло на матката, с изключение на
истмуса
182.1 Истмус
182.2 Фалопиева тръба
Злокачествено новообразувание на яйчника и другите придатъци на матката 183.0 Яйчник
183.2 Фалопиева тръба
183.3 Широка връзка
183.4 Параметриум
183.5 Кръгла връзка

183.9 Придатъци на матката, неуточнени
Злокачествени новообразувания на други и неуточнени женски полови органи 184.0
Влагалище
184.1 Голяма лабия
184.2 Малка лабия
184.3 Клитор
184.4 Вулва, без уточняване
Злокачествено новообразувание на простатата 185 Злокачествено новообразувание на
простатата
Злокачествено новообразувание на тестиса 186.0 Ектопичен тестикул
186.9 Други и неуточнени
Злокачествено новообразувание на пениса и другите мъжки полови органи 187 Злокачествено
новообразувание на пениса и другите мъжки полови органи
187.1 Препуциум
187.2 Гланс пенис
187.3 Корпус пенис
187.4 Пенис, неуточнена част
187.5 Епидидим
187.6 Семенен кордон
187.7 Скротум
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур 188.0 Триъгълник на Лиьото
188.1 Купол на пикочния мехур
188.2 Латерална стена
188.3 Предна стена
188.4 Задна стена
188.5 Шийка на пикочния мехур
188.6 Орифициум на уретера в пикочния мехур
188.7 Урахус
188.8 Други
Злокачествено новообразувание на бъбрека и на другите и неуточнени пикочни органи 189.0
Бъбрек, с изключение на легенчето
189.1 Легенче на бъбрека
189.2 Уретер
189.4 Парауретрални жлези
189.8 Други
Злокачествено новообразувание на окото 190.0 Очна ябълка, с изключение на конюнктива,
корнея, ретина и хороидея
190.1 Орбита
190.2 Слъзна жлеза
190.3 Конюнктива
190.4 Корнея
190.5 Ретина
190.6 Хороидея
190.7 Слъзни пътища
190.8 Други
Злокачествено новообразувание на главния мозък 191.0 Голям мозък, с изключение на
лобовете и вентрикулите
191.1 Фронтален лоб
191.2 Темпорален лоб
191.3 Париетален лоб
191.4 Окципитален лоб
191.5 Вентрикули
191.6 Малък мозък
191.7 Мозъчен ствол (truncus cerebri)
191.8 Други
191.9 Мозък, без уточняване
Злокачествено новообразувание на други или неуточнени части на нервната система 192.0
Черепномозъчни нерви
192.1 Мозъчни обвивки
192.3 Гръбначномозъчни обвивки
Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза 193 Злокачествено новообразувание
на щитовидната жлеза
Злокачествено новообразувание на другите ендокринни жлези и сродни структури 194.0
Надбъбречна жлеза

194.1 Паратироидни жлези
194.3 Хипофиза и дуктус краниофарингеус
194.4 Епифиза
194.5 Каротидни телца
194.6 Аортен и други параганглии
194.8 Друго
194.9 Неуточнена локализация
Злокачествено новообразувание с други и недостачно обозначени локализации 195.0 Глава,
лице и шия
195.1 Гръден кош
195.2 Корем
195.3 Таз
195.4 Горен крайник
195.5 Долен крайник
195.8 Други уточнени локализации
Вторично или неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните възли 196.0 Лимфни
възли на главата, лицето и шията
196.1 Интраторакални лимфни възли
196.2 Интраабдоминални лимфни възли
196.3 Лимфни възли на подмишницата и горния крайник
196.5 Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник
196.6 Вътретазови
196.8 Други
196.9 Неуточнена локализация
Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната система 197.0
Бял дроб
197.1 Медиастинум
197.2 Плевра
197.3 Други дихателни органи
197.4 Тънки черва, включително дванадесетопръстника
197.5 Дебели черва и ректум
197.6 Перитонеум и ретроперитонеална тъкан
197.7 Черен дроб
197.8 Други органи на храносмилателната система
Вторично злокачествено новообразувание с друга уточнена локализация 198.0 Бъбрек
198.1 Други органи на пикочната система
198.2 Кожа
198.3 Главен мозък и гръбначен мозък
198.4 Други части на нервната система
198.5 Кост и костен мозък
198.6 Яйчник
198.7 Надбъбречна жлеза
198.8 Други уточнени локализации
Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация 199.0 Дисеминирано
199.1 Други
Лимфосарком и ретикулосарком 200.0 Ретикулосарком
200.1 Лимфосарком
200.2 Тумор на Burkitt
200.8 Други уточнени форми
Болест на Hodgkin 201.0 Парагранулом на Hodgkin
201.1 Гранулом на Hodgkin
201.2 Сарком на Hodgkin
201.4 Лимфоцитно-хистиоцитно преобладаване
201.5 Нодуларна склероза
201.6 Смесен целуларитет
Други злокачествени новообразувания на лимфоидната и хистиоцитната тъкан 202.0 Възлест
лимфом
202.1 Микозис фунгоидес
202.2 Ретикулоза (болест на Sezary)
202.3 Злокачествена хистиоцитоза
202.4 Левкемична ретикуло-ендотелиоза
202.5 Болест на Letterer - Siwe
202.6 Злокачествени мастоцитни новообразувания
202.8 Други лимфоми

Множествен миелом и имунопролиферативни новообразувания 203.0 Множествен миелом
203.1 Плазмоцитна левкемия
203.8 Други имунопролиферативни новообразувания
Лимфоидна левкемия 204.1 Хронична
Миелоидна левкемия 205.1 Хронична
205.3 Миелоиден сарком
Моноцитна левкемия 206.1 Хронична
Други уточнени левкемии 207.1 Еритремия хронична
207.2 Мегакариоцитна левкемия
Левкемия с неуточнен тип клетки 208.1 Хронична
Доброкачествено новообразувание на устните, устната кухина и фаринкса 210.0 Устна
210.1 Език
210.2 Главни слюнчени жлези
210.3 Под на устата
210.4 Други и неуточнени части на устата
210.5 Тонзила
210.7 Ринофаринкс
210.8 Хипофаринкс
210.9 Фаринкс, без уточняване
Доброкачествено новообразувание на други части от храносмилателната система 211.0
Хранопровод
211.1 Стомах
211.2 Тънко черво, включително дванадесетопръстника
211.3 Колон
211.4 Ректум и анален канал
211.5 Черен дроб и жлъчни пътища
211.6 Панкреас, с изключение на Лангерхансовите острови
211.7 Лангерхансови острови
211.8 Ретроперитонеална тъкан и перитонеум
Доброкачествено новообразувание на дихателната система и на вътрегръдните органи 212.0
Носни кухини, средно ухо и синуси
212.1 Ларинкс
212.2 Трахея
212.3 Бронхи и бял дроб
212.4 Плевра
212.5 Медиастинум
212.6 Тимус
212.7 Сърце
212.8 Други уточнени локализации
Доброкачествено новообразувание на костите и ставния хрущял 213.0 Кости на черепа и на
лицето
213.1 Долна челюст
213.2 Гръбначен стълб, с изключение на сакралната и опашната кост
213.3 Ребра, гръдна кост и ключица
213.4 Дълги кости на горния крайник и лопатка
213.5 Къси кости на горния крайник
213.6 Кости на таза, сакрума и опашката
213.7 Дълги кости на долния краайник
213.8 Къси кости на долния крайник
Други доброкачествени новообразувания на съединителната тъкан и другите меки тъкани
215.0 Глава, лице и шия
215.2 Горен крайник, включително рамото
215.3 Долен крайник, включително ханша
215.4 Гръден кош
215.5 Корем
215.6 Таз
215.7 Туловище, без уточняване
215.8 Други уточнени локализации
Доброкачествено новообразувание на кожата 216.0 Кожна повърхност на устната
216.1 Клепачи, включително ръбовете им
216.2 Ухо и външен слухов канал
216.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето
216.4 Окосмена част на главата и кожа на шията
216.5 Кожа на туловището, с изключение на скротума

216.6 Кожа на горен крайник, включително рамото
216.7 Кожа на долен крайник, включително ханша
216.8 Други
Доброкачествено новообразувание на млечната жлеза 217 Доброкачествено новообразувание
на млечната жлеза
Лейомиом на матката 218 Лейомиом на матката
Други доброкачествени новообразувания на матката 219.0 Шийка на матката
219.8 Друга уточнена част
Доброкачествено новообразувание на яйчника 220 Доброкачествено новообразувание на
яйчника
Доброкачествено новообразувание на другите женски полови органи 221.0 Маточна тръба и
връзки
221.1 Влагалище
221.2 Вулва
221.8 Други уточнени локализации
Доброкачествено новообразувание на мъжките полови органи 222.0 Тестис
222.1 Пенис
222.2 Простата
222.3 Епидидим
222.4 Скротум
222.8 Други уточнени локализации
Доброкачествено новообразувание 223.0 Бъбрек, с изключение на легенчето
на бъбрека и другите пикочни пътища 223.1 Легенче
223.2 Уретер
223.3 Пикочен мехур
223.8 Други уточнени локализации
Доброкачествено новообразувание на окото 224.0 Очна ябълка, с изключение на конюнктива,
корнея, ретина и хороидея
224.1 Орбита
224.2 Слъзна жлеза
224.3 Конюнктива
224.4 Корнея
224.5 Ретина
224.6 Хороидея
224.7 Слъзни пътища
Доброкачествено новообразувание на главния мозък и другите части на нервната система
225.0 Главен мозък
225.1 Черепномозъчни нерви
225.2 Мозъчни обвивки
225.3 Гръбначен мозък
225.4 Обвивки на гръбначния мозък
225.8 Други
225.9 Неуточнена част
Доброкачествено новообразувание на щитовидната жлеза 226 Доброкачествено
новообразувание на щитовидната жлеза
Доброкачествено новообразувание на ендокринни жлези и сродни структури 227.0
Надбъбречна жлеза
227.1 Паратиреоидна жлеза
227.3 Хипофиза и дуктус краниофарингеус
227.4 Пинеална жлеза
227.5 Каротидни телца
227.6 Аортно телце и други параганглии
227.8 Други
Хемангиом и лимфангиом с всякаква локализация 228.0 Хемангиом с всякаква локализация
228.1 Лимфангиом с всякаква локализация
Доброкачествени новообразувания с друга и неуточнена локализация 229.0 Лимфни възли
229.8 Други уточнени локализации
Carcinoma in situ на храносмилателната система 230.0 Устна, устна кухина и фаринкс
230.1 Хранопровод
230.2 Стомах
230.3 Колон
230.4 Ректум
230.5 Анален канал
230.6 Анус, без усложнения

230.7 Други и неуточнени части на червата
230.8 Черен дроб и жлъчни пътища
230.9 Други и неуточнени части на храносмилателната система
Carcinoma in situ на дихателната система 231.0 Ларинкс
231.1 Трахея
231.2 Бронхи и бял дроб
231.8 Други уточнени части на дихателната система
Carcinoma in situ на кожата 232.0 Кожна повърхност на устните
232.1 Клепачи, включително ръбовете им
232.2 Ухо и външен слухов канал
232.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето
232.4 Окосмена част на главата и кожа на шията
232.5 Кожа на туловището, с изключение на скротума
232.6 Кожа на горен крайник, включително рамото
232.7 Кожа на долен крайник, включително ханша
232.8 Други уточнени локализации
Carcinoma in situ на млечната жлеза и на пикочо-половата система 233.0 Млечна жлеза
233.1 Шийка на матката
233.2 Други и неуточнени части на матката
233.3 Други и неуточнени полови органи на жената
233.4 Простата
233.5 Пенис
233.6 Други и неуточнени полови органи на мъжа
233.7 Пикочен мехур
Carcinoma in situ с друга и неуточнена локализация 234.0 Око
234.8 Други уточнени локализации
Новообразувания с непредвидима еволюция на храносмилателната и дихателната система
235.0 Главни слюнчени жлези
235.1 Устна, устна кухина и фаринкс
235.2 Стомах, черва и ректум
235.3 Черен дроб и жлъчни пътища
235.4 Ретроперитонеална тъкан и перитонеум
235.6 Ларинкс
235.7 Трахея, бронхи и бял дроб
235.8 Плевра, тимус и медиастинум
Новообразувания с непредвидима еволюция на пикочо-половата система 236.0 Матка
236.1 Плацента
236.2 Яйчник
236.3 Други и неуточнени женски полови органи
236.4 Тестис
236.5 Простата
236.6 Други и неуточнени мъжки полови органи
236.7 Пикочен мехур
236.9 Други и неуточнени пикочни органи
Новообразувания с непредвидима еволюция на ендокринните жлези и на нервната система
237.0 Хипофиза и дуктус краниофарингеус
237.1 Пинеална жлеза
237.2 Надбъбречна жлеза
237.3 Параганглии
237.4 Други и неуточнени ендокринни жлези
237.5 Главен и гръбначен мозък
237.6 Мозъчни обвивки
237.7 Неврофиброматоза
237.9 Други и неуточнени части на нервната система
Новообразувания с непредвидима еволюция на други и неуточнени локализации и тъкани
238.0 Кости и ставен хрущял
238.1 Съединителна тъкан и други меки тъкани
238.2 Кожа
238.3 Млечна жлеза
238.4 Еритремия
238.5 Хистиоцити и мастоцити
238.6 Плазмоцити
238.7 Други лимфни и хемопоетични тъкани
238.8 Други уточнени локализации

Новообразувание с неуточнено естество 239.0 Храносмилателна система
239.1 Дихателна система
239.2 Кости, меки тъкани и кожа
239.3 Млечна жлеза
239.4 Пикочен мехур
239.5 Други пикочо-полови органи
239.6 Главен мозък
239.7 Ендокринни жлези и други части на нервната система
239.8 Други уточнени локализации
Тиреотоксикоза със или без гуша 242.0 Токсична дифузна гуша
242.1 Токсична едновъзлова гуша
242.2 Токсична многовъзлова гуша
242.8 Тиреотоксикоза от друг уточнен произход
Хипотиреоза вродена 243 Хипотиреоза вродена
Хипотиреоза придобита 244.0 Постоперативен хипотиреоидизъм
244.1 Друг хипотиреоидизъм след аблация
244.8 Друг
Тиреоидит 245.2 Хроничен лимфоцитен тиреоидит
245.3 Хроничен фиброзен тиреоидит
Захарна болест 250.00 Диабет при възрастни (II тип)
250.01 Ювенилен диабет (I тип)
250.3 Диабет с бъбречни прояви
250.4 Диабет с очни изменения
250.5 Диабет с неврологични изменения
250.6 Диабет със съдови разстройства
Разстройства на хипофизата и нейния хипоталамичен контрол 253.0 Акромегалия и
гигантизъм
253.1 Друга хиперфункция на предния дял на хипофизата
253.5 Безвкусен диабет
Разстройства на надбъбречните жлези 255.0 Синдром на Кушинг
255.1 Хипералдостеронизъм
255.3 Други кортикоадренални хиперфункции
255.4 Кортикоадренална инсуфициенция
Дисфункция на яйчници 256.2 Постаблационни овариални разстройства
256.3 Други овариални разстройства
256.4 Поликистични яйчници
Дисфункция на тестисите 257.1 Постаблационна тестикуларна хипофункция
Смущения на липидната обмяна 272.0 Есенциална хиперхолестеролемия
Подагра 274.1 Подагрена нефропатия
Смущения на минералната обмяна 275.0 Нарушения на обмяната на желязото
275.1 Нарушения на обмяната на медта
Други неуточнени смущения на обмяната 277.1 Нарушения на обмяната на порфирина
277.3 Амилоидоза
Желязонедоимъчни анемии 280 Желязонедоимъчни анемии
Наследствена хемолитична анемия 282.0 Наследствена сфероцитоза
282.1 Наследствена елиптоцитоза
282.2 Анемии, дължащи се на нарушения на обмяната на глутатиона
282.3 Други наследствени хемолитични анемии, дължащи се на ензимна недостатъчност
282.4 Таласемии
282.6 Сърповидноклетъчна анемия
Придобити хемолитични анемии 283.0 Автоимунни хемолитични анемии
283.1 Неавтоимунни хемолитични анемии
Апластична анемия 284.9 Неуточнени (хипопластична анемия)
Други неуточнени анемии 285.0 Сидеробластична анемия
Дефекти на коагулацията 286.0 Вроден дефицит на фактор VIII
286.1 Вроден дефицит на фактор IX
286.2 Вроден дефицит на фактор XI
286.3 Вроден дефицит на други фактори на коагулацията
286.4 Болест на von Willebrand - Jurgens
Пурпура и други хеморагични състояния 287.3 Първична тромбоцитопения
287.4 Вторична тромбоцитопения
Сенилни и пресенилни органични психотични състояния 290.2 Сенилна деменция, депресивна
или параноидна форма
Други органични психотични състояния 294.0 Корсакова психоза или синдром (неалкохолен)

294.8 Други
Шизофренни психози 295.0 Проста форма
295.1 Хебефренна форма
295.3 Параноидна форма
295.5 Латентна шизофрения
295.6 Резидуална шизофрения
Афективни психози 296.0 Манийно депресивна психоза, маниен тип
296.1 Манийно депресивна психоза, депресивен тип
296.2 Манийно депресивна психоза, циркулярен тип, но понастоящем с манийни явления
296.3 Манийно депресивна психоза, циркулярен тип, но понастоящем с манийни явления
296.4 Манийно депресивна психоза, циркулярен тип, смесена
296.5 Манийно депресивна психоза, циркулярен тип, с неуточнено сегашно състояние
Неврози 300.0 Страхова невроза
Други мозъчни дегенерации 331.0 Болест на Alzheimer
Болест на Паркинсон 332.0 Paralysis agitans
Множествена склероза 340 Множествена склероза
Епилепсия 345.0 Генерализирана епилепсия без гърчове
345.1 Генерализирана епилепсия с гърчове
345.4 Частична епилепсия с разстройство на съзнанието
345.5 Частична епилепсия без указание за разстройство на съзнанието
345.7 Епилепсия частична, непрекъсната
Болести на нервните коренчета и плексуси (не включва състояния, предизвикани от
поражения на междупрешленния диск, спондилоза, болести от вертебрален произход, неврит
или радикулит на плексус брахиалис) 353.0 Болести на plexus Brahialis
353.2 Болести на шийните коренчета
353.3 Болести на гръдните коренчета
353.4 Болести на лумбо-сакралните коренчета
353.5 Неврогенна амиотрофия
Възпалителна и токсична невропатия 357.2 Полиневропатия при диабет
Невро-мускулни заболявания 358.0 Тежка миастения
Мускулни дистрофии и други миопатии 359.0 Вродена, наследствена мускулна дистрофия
359.1 Наследствена прогресираща мускулна дистрофия
359.2 Миотонични разстройства
359.3 Фамилна периодична парализа
э 359.5 Ендокринна миопатия
Болести на очната ябълка 360.0 Панофталмит
360.2 Дегенеративни заболявания
360.5 Останало (старо) вътреочно чуждо магнитно тяло в резултат на пробив на окото
360.5 Останало (старо) вътреочно чуждо немагнитно тяло в резултат на пробив на окото
Отлепване и аномалии на ретината 361.2 Серозно отлепване на ретината
361.3 Аномалии на ретината без отлепване
Други заболявания на ретината 362.0 Диабетна ретинопатия
362.1 Други ретинопатии и съдови увреждания на ретина
362.3 Оклузия на съдовете на ретината
362.4 Отлепване на ретинените листове
362.5 Дегенерация на макулата и задния полюс
362.6 Периферна дегенерация на ретината
Глаукома 365.0 Гранична глаукома
365.1 Глаукома с отворен ъгъл
365.2 Първична глаукома със затворен ъгъл
365.3 Глаукома, провокирана от кортикостероиди
365.4 Глаукома, свързана с вродени аномалии, дистрофии и синдроми
365.5 Глаукома със заболяване на лещата
Слепота и намалено зрение 369.0 Двуочна слепота
369.1 Слепота на едното око и намалено зрение на другото
369.2 Намаление на зрението на двете очи
369.6 Едноочна слепота
369.7 Намаление на зрението на едното око
369.8 Загуба на зрението на едното око, ярко изразено
Кератит 370.0 Язва на роговицата
370.1 Кератит дендритен
370.5 Интерстициален и дълбок кератит
370.6 Неоваскуларизация на роговицата
Мътнини и други заболявания на роговицата 371.4 Дегенерации на роговицата

371.6 Кератоконус
Заболявания на зрителния нерв и зрителните пътища 377.1 Атрофия на зрителния нерв
377.3 Неврит на зрителния нерв
377.4 Други заболявания на зрителния нерв
377.6 Заболявания на другите зрителни пътища
377.7 Заболявания на зрителната кора
Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо 382.1 Хронично туботимпанално гнойно
възпаление на средното ухо
382.2 Хронично гнойно възпаление на средното ухо - мезотимпанит
Мастоидит и сродни състояния 383.1 Хроничен мастоидит
383.2 Петрозит
383.3 Усложнения, свързани с мастоидектомия
Мениеров синдром и други вестибуларни смущения 386.3 Лабиринтит
Други болести на ухото 388.5 Болести на слуховия нерв
Глухота 389.1 Сензорно-неврална глухота
Хроничен ревматичен перикардит 393 Хроничен ревматичен перикардит
Болести на митралната клапа 394.0 Митрална стеноза
394.1 Ревматична митрална инсуфициенция
394.2 Митрална стеноза с инсуфициенция
Болести на аортната клапа 395.0 Ревматична аортна стеноза
395.1 Ревматична аортна инсуфициенция
395.2 Ревматична аортна стеноза с инсуфициенция
Болести на митралната и аортната клапа 396 Болести на митралната и аортната клапа
Други ревматични кардиопатии 398.0 Ревматичен миокардит
Хипертонична болест 401 Есенциална хипертония
Хипертонична сърдечна болест 402 Хипертонична сърдечна болест
Хипертонична бъбречна болест 403 Хипертонична бъбречна болест
Хипертонична сърдечна и бъбречна болест 404 Хипертонична сърдечна и бъбречна болест
Вторична хипертония 405 Вторична хипертония
Стар инфаркт на миокарда 412 Стар инфаркт на миокарда
Ангина пекторис 413 Ангина пекторис
Други форми на хронична исхемична болест на сърцето 414.0 Коронарна артериосклероза
414.1 Аневризма на сърцето
Хронична белодробно-сърдечна болест 416.0 Първична белодробна хипертония
Хронична белодробно-сърдечна болест 416.0 Първична белодробна хипертония
416.9 Белодробно-сърдечна болест, неуточнена
Други болести на перикарда 423.1 Адхезивен перикардит
423.2 Констриктивен перикардит
Други болести на ендокарда 424.0 Заболявания на митралната клапа
424.1 Заболявания на аортната клапа
424.2 Заболявания на трикуспидалната клапа, уточнени като неревматични
424.3 Заболяване на пулмоналната клапа
Кардиомиопатия 425.1 Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия
425.4 Други първични кардиомиопатии
425.7 Метаболитни и недоимъчни кардиомиопатии
425.9 Вторични кардиомиопатии, неуточнени
Смущения на сърдечната проводимост 426.0 Атриовентрикуларен блок, пълен
426.1 Атриовентрикуларен блок, друг и неуточнен
426.7 Аномално атриовентрикуларно възбуждане
Нарушения на сърдечния ритъм 427.3 Предсърдно мъждене и трептене
Сърдечна слабост 428.0 Застойна сърдечна слабост
428.1 Левокамерна сърдечна слабост
Усложнения на кардиопатиите и недобре определени болести на сърцето 429.0 Миокардит,
неуточнен
429.1 Миокардна дегенерация
429.3 Кардиомегалия
429.4 Функционални смущения след сърдечна операция
429.8 Други (след интервенционално лечение или сърдечна операция)
Мозъчен кръвоизлив 431 Мозъчен кръвоизлив
Други и неуточнени вътречерепни кръвоизливи 432 Други и неуточнени вътречерепни
кръвоизливи
Запушване на мозъчни артерии 434 Запушване на мозъчни артерии
Атеросклероза 440.0 На аортата
440.2 На артериите на крайниците

Аортна аневризма 441.2 Торакална без указание за руптура
441.4 Абдоминална, без указание за руптура
441.6 Аортна с неуточнена локализация, без указание за руптура
Други аневризми 442.0 На артерия на горния крайник
442.1 На бъбречна артерия
442.2 На илиачна артерия
442.3 На артерия на долния крайник
442.8 На други уточнени артерии
Други болести на периферните съдове 443.1 Облитериращ тромбангиит (болест на Buerger)
Артериална емболия и тромбоза 444.0 На абдоминалната аорта
444.2 На артериите на крайниците
444.8 На други уточнени артерии
Възлов полиартериит и сродни състояния 446.0 Възлов полиартериит
446.4 Грануломатоза на Wegener
446.7 Болест на Takayasu
Флебит и тромбофлебит 451.0 На повърхностните вени на долните крайници
451.1 На дълбоките вени на долните крайници
Варикозни вени на долните крайници 454.0 С язва
454.1 С възпаление
454.2 С язва и възпаление
Варикозни вени с друга локализация 456.1 Варици на хранопровода без указание за кървене
Неинфекциозни болести на лимфните съдове 457.0 Лимфен оток след мастектомия
457.2 Лимфангит
Хроничен бронхит 491.2 Хроничен обструктивен бронхит
Астма 493.0 Астма от екзогенен произход
493.1 Астма от ендогенен произход
493.9 Астма неуточнена
Хронична обструкция на дихателните пътища некласирана другаде 496 Хронична обструкция
на дихателните пътища
Фиброза на белия дроб, след възпаление 515 Фиброза на белия дроб, след възпаление
Болести на хранопровода 530.0 Ахалазия и кардиоспазъм
Язва на стомаха 531 Язва на стомаха
Язва на дванадесетопръстника 532 Язва на дванадесетопръстника
Регионален ентерит 555.0 На тънкото черво
555.1 На дебелото черво
Идиопатичен проктоколит 556 Идиопатичен проктоколит
Хронични болести и цироза на черния дроб 571.4 Хроничен хепатит
Хронични болести и цироза на черния дроб 571.5 Цироза на черния дроб, без указание за
алкохол
571.6 Билиарна цироза
571.8 Други хронични неалкохолни болести на черния дроб
Болести на панкреаса 577.1 Хроничен панкреатит
Разстройства на чревната абсорбция 579.0 Цьолиакия
Нефрозен синдром 581.0 С хистологично увреждане, уточнено като пролиферативен
гломерулонефрит
581.1 С хистологично увреждане, уточнено като мембранозен гломерулонефрит
581.2 С хистологично увреждане, уточнено като мембрано-пролиферативен гломерулонефрит
581.3 С минимални увреждания на гломерулите
581.8 С други уточнени патологични увреждания на бъбреците
Хроничен гломерулонефрит 582.0 С хистологично увреждане, уточнено като пролиферативен
гломерулонефрит
582.1 С хистологично увреждане, уточнено като мембранозен гломерулонефрит
582.2 С хистологично увреждане, уточнено като мембрано-пролиферативен гломерулонефрит
582.4 С хистологично увреждане, уточнено като злокачествен гломерулонефрит
582.8 С други уточнени патологични увреждания на бъбрека
Нефрит и нефропатия, неуточнени като остри или хронични 583.0 С хистологично увреждане,
уточнено като пролиферативен гломерулонефрит
583.1 С хистологично увреждане, уточнено като мембранозен гломерулонефрит
583.2 С хистологично увреждане, уточнено като мембрано-пролиферативен гломерулонефрит
583.4 С хистологично увреждане, уточнено като злокачествен гломерулонефрит
583.8 С други уточнени патологични увреждания на бъбрека
Хронична бъбречна недостатъчност 585 Хронична бъбречна недостатъчност
Бъбречни инфекции 590.0 Хроничен пиелонефрит и хронична пионефроза
590.8 Пиелонефрит или пионефроза, неуточнени като остри или хронични

Камъни в бъбрека и уретера 592.0 Камъни в бъбрека
Възпалителни заболявания на простатата 601 Възпалителни заболявания на простатата
Ендометриоза 617 Ендометриоза
Инфертилитет у жената 628 Инфертилитет у жената
Кръвотечения преди раждането, преждевременно отлепване на плацентата и плацента превия
641.0 Предлежаща плацента, без кръвотечение
Хипертония, усложняваща бременността, раждането и следродовия период 642.0
Доброкачествена есенциална хипертония, усложняваща бременността, раждането и
следродовия период
642.1 Вторична хипертония вследствие бъбречно заболяване, усложняваща бременността,
раждането и следродовия период
642.2 Друга предшестваща хипертония, усложняваща бременността, раждането и следродовия
период
642.3 Транзиторна хипертония на бременността
642.4 Лека или неуточнена прееклампсия
642.5 Тежка нефропатия
Неудържими повръщания през бременността 643.2 Късно повръщане по време на
бременността
Други усложнения на бременността, некласирани другаде 646.1 Оток или ненормално
увеличение на теглото по време на бременността без указание за хипертония
646.2 Неуточнено бъбречно заболяване по време на бременността без указание за хипертония
646.4 Периферен неврит, възникнал по време на бременността
646.5 Асимптомна бактериурия, възникнала по време на бременността
646.6 Инфекции на пикочо-половия тракт, възникнали по време на бременността
646.7 Чернодробни нарушения, възникнали по време на бременността
646.8 Други уточнени усложнения на бременността
Инфекциозни и паразитни заболявания на майката, които са класирани другаде, но
усложняват бременността, раждането и следродовия период 647.0 Сифилис
647.1 Гонорея
647.2 Други венерически болести
647.3 Туберкулоза
647.4 Малария
647.5 Рубеола
647.6 Други вирусни заболявания
647.8 Други уточнени инфекциозни болести и паразитози
Други заболявания на майката, които са класирани другаде, но усложняват бременността,
раждането и следродовия период 648.0 Захарен диабет
648.1 Дисфункция на щитовидната жлеза
648.2 Анемия
648.3 Лекарствена зависимост
648.4 Психични смущения
648.5 Вродени сърдечно-съдови смущения
648.6 Други сърдечно-съдови заболявания
648.7 Костно-ставни нарушения на шията, гърба, таза и долните крайници
648.8 Анормална толерантност към глюкоза
648.9 Други
Многоплодна бременност 651.0 Двуплодна
651.1 Триплодна
651.2 Четириплодна
651.8 Друга
Диспропорция 653.0 Голяма аномалия на таза, неуточнена
653.4 Диспропорция между размерите на плода и таза
653.5 Необикновено голям плод, причиняващ диспропорция
653.8 Диспропорция от друг произход
Аномалии на органите и меките тъкани на таза 654.0 Вродени аномалии на матката
654.1 Тумори на тялото на матката
654.2 Цикатрикс на матката от предшестваща хирургическа намеса
654.4 Други аномалии на формата и положението на бременната матка и съседните структури
654.5 Недостатъчност на шийката
654.6 Други вродени или придобити аномалии на шийката
654.7 Вродени или придобити аномалии на влагалището
654.8 Вродени или придобити аномалии на вулвата
Известни или предполагаеми аномалии на плода, обуславящи третирането на майката 655.0
Малформации на централната нервна система на плода

655.1 Хромозомни аномалии на плода
655.2 Наследствена фамилна болест с възможност за засягане на плода
655.3 Предполагаемо увреждане на плода вследствие вирусна инфекция на майката (рубеола)
655.4 Предполагаемо увреждане на плода вследствие други заболявания на майката (от
алкохол, листериоза, токсоплазмоза и др.)
655.5 Предполагаемо увреждане на плода от въздействие на медикаменти
655.6 Предполагаемо увреждане на плода вследствие радиация
655.8 Други известни или предполагаеми аномалии на плода, некласирани другаде
Други усложнения от страна на плода и плацентата, обуславящи терапевтичното поведение по
отношение на майката 656.1 Резус изоимунизация
656.2 Изоимунизация поради друга или неуточнена несъвместимост на кръвни групи
656.3 Застрашено състояние на плода
656.5 Забавен растеж на плода
656.6 Ненормален растеж на плода
656.7 Други болести на плацентата
Полихидрамнион 657 Полихидрамнион
Други състояния, свързани с амниотичната кухина и ципите 658.0 Олигохидрамнион
658.4 Инфекция на амниотичната кухина
Атопичен дерматит и сродни състояния 691.8 Други
Булозни дерматози 694.0 Дерматит херпетиформен
694.4 Пемфигус
694.5 Пемфигоид
694.8 Други булозни еритематози
Еритематозни състояния 695.4 Лупус еритематозус
Псориазис и подобни състояния 696.1 Друг псориазис
Хронична язва на кожата 707.1 Язва на долния крайник, с изключение на декубитус
Други болести на кожата и подкожната тъкан 709.1 Съдови заболявания на кожата
Дисеминирани болести на съединителната тъкан 710.0 Дисеминиран (системен) лупус
еритематозус
Дисеминирани болести на 710.1 Системна склероза
съединителната тъкан 710.2 Сика синдром
710.3 Дерматомиозит
710.4 Полимиозит
Артропатии, свързани с инфекции 711.2 Артропатия при синдром на Bechet
Артропатии, дължащи се на микрокристали 712.0 Подагрен артрит
712.1 Хондрокалциноза, дължаща се на кристали от калциев фосфат
712.2 Хондрокалциноза, дължаща се на кристали от пирофосфат
712.8 Други артропатии, дължащи се на кристали
Артропатии, свързани с болести, класирани другаде 713.3 Артропатия, свързана с болести на
кожата
713.6 Артропатия, свързана с алергична реакция
Ревматоиден артрит и други възпалителни полиартропатии 714.0 Ревматоиден артрит
714.1 Синдром на Felty
714.4 Хронична постревматична артропатия
Остеоартроза и сродни състояния 715.0 Генерализирана
715.3 Локализирана, неуточнена като първична или вторична
Други неуточнени артропатии 716.1 Травматична артропатия
716.2 Алергичен артрит
716.5 Полиартропатия или полиартрит, неуточнени
716.6 Моноартрит, неуточнен
Вътреставни увреждания на коляното 717.7 Хондромалация на пателата
Анкилозиращ спондилит и други възпалителни спондилопатии 720.0 Анкилозиращ спондилит
Спондилоза и сродни заболявания 721.1 Цервикална спондилоза с миелопатия
721.4 Торакална или лумбална спондилоза с миелопатия
721.7 Травматична спондилопатия
Болести на междупрешленните дискове 722.8 Синдром след ламинектомия
Други увреждания на шийната област 723.3 Цервикобрахиален синдром (дифузен)
Други заболявания на синовията, сухожилията и бурсите 727.0 Синовит и тендосиновит
Остеомиелит, периостит и други инфекции на костта 730.1 Хроничен остеомиелит
730.3 Периостит без указание за остеомиелит
730.8 Други инфекции със засягане на костите
Деформиращ остеит и остеопатии, свързани с болести, класирани другаде 731.0 Деформиращ
остеит без указание за тумор на костта (Болест на Paget)
731.1 Деформиращ остеит при болести, класирани другаде

Остеохондропатии 732.7 Дисекиращ остеохондрит
732.9 Остеохондропатия, неуточнена
Други болести на костите и хрущялите 733.0 Остеопороза
733.4 Асептична костна некроза
733.8 Лошо зарастване или незарастване на фрактура
Аномалии на bulbus cordis и аномалии на затварянето на междукамерната преграда 745.4
Дефект на камерната преграда
745.5 Дефект на междупредсърдната преграда
745.6 Дефекти на ендокарда в областта на основата на сърцето
Други вродени аномалии на сърцето 746.2 Аномалия на Ebstain
746.3 Вродена стеноза на аортната клапа
746.4 Вродена инсуфициенция на аортната клапа
746.5 Вродена митрална стеноза
746.6 Вродена митрална инсуфициенция
746.8 Други уточнени аномалии на сърцето
Други вродени аномалии на органите на кръвообращението 747.0 Открит ductus arteriosus
747.1 Коарктация на аортата
Вродени аномалии на пикочната система 753.1 Кистозен бъбрек
Вродени аномалии на кожата 757.1 Вродена ихтиоза
757.3 Други уточнени аномалии на кожата
Последици от травматични увреждания на кожата и подкожната тъкан 906.8 Последици от
изгаряния с други уточнени локализации
Последици от травми на нервната система 907 Последици от травми на нервната система
Приложение No 6 към чл.11, ал.4
(изм.,ДВ,бр.16 от 2004 г.)
Списък на заболявания при децата, за които Националната здравноосигурителна
каса заплаща дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ МКБ код Заболявания
123
Други салмонелни инфекции 003.0 Салмонелен гастроентерит
Амебиоза 006.1 Хронична чревна амебиоза без указание за наличие на абсцес
006.2 Амебен недизентериен колит
Други протозойни чревни болести 007.1 Ламблиоза
007.8 Други протозойни чревни болести (криптоспоридоза)
Вирусен хепатит 070.3 Вирусен хепатит В без указание за чернодробна кома
070.5 Друг уточнен вирусен хепатит без указание за чернодробна кома
Вирусни инфекции при болести, класирани другаде и с неуточнена локализация 079.8 Други
(СПИН)
Малария 084.1 Малария терциана
084.2 Малария квартана
084.3 Малария овале
Лайшманиоза 085.0 Висцерална лайшманиоза (кала-азар)
Ехинококоза 122.0 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus
122.1 Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus
122.3 Друга инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus
122.9 Ехинококоза, друга и неуточнена
Други цистоидни инвазии 123.2 Инфекция с Taenia saginata
123.6 Хименолепидоза
Трихинелоза 124 Трихинелоза
Други чревни хелминтози 127.0 Аскаридоза
127.3 Трихоцефалоза
127.4 Ентеробиоза
Обикновена и неуточнена гуша 240.9 Гуша, неуточнена
Тиреотоксикоза със или без гуша 242.0 Токсична дифузна гуша
242.1 Токсична едновъзлова гуша
242.2 Токсична многовъзлова гуша
242.3 Токсична възловидна гуша, неуточнена
242.4 Тиреотоксикоза от ектопичен тиреоиден възел
Хипотиреоза, вродена 243 Хипотиреоза, вродена
Хипотиреоза, придобита 244 Хипотиреоза, придобита

Тиреоидит 245.2 Хроничен лимфоцитен тиреоидит на Хашимото
Други разстройства на щитовидната жлеза 246.1 Дисхормогенна гуша
Захарен диабет 250.01 Ювенилен диабет
250.31 Диабет с бъбречни прояви
250.41 Диабет с очни изменения
250.51 Диабет с неврологични изменения
250.61 Диабет със съдови разстройства
Разстройства на паратиреоидната жлеза 252.1 Хипопаратиреоидизъм
Разстройства на хипофизата и нейния хипоталамичен контрол 253.0 Акромегалия и
гигантизъм
253.2 Панхипопитуитаризъм
253.5 Безвкусен диабет
Разстройства на надбъбречните жлези 255.0 Синдром на Cushing
255.1 Хипералдостеронизъм
255.2 Адреногенитални разстройства
255.4 Кортикоадренална инсуфициенция
255.6 Медуло-адренална хиперфункция
Дисфункция на яйчниците 256.4 Поликистозни яйчници
Други ендокринни разстройства 259.0 Забавяне на половото развитие и пубертета,
некласирани другаде
259.1 Ранно полово развитие и пубертет, некласирани другаде
259.4 Нанизъм, некласиран другаде
Недоимък на витамин D 268.0 Рахит, активен
268.1 Късни последици от рахит
268.2 Остеомалация
Смущения в обмяната и на елиминирането на аминокиселините 270.0 Смущения в
елиминирането на аминокиселините
270.1 Фенилкетонурия
270.3 Нарушение на обмяната на аминокиселините с разклонена верига
270.6 Разстройство в обменния цикъл на уреята
Смущения в обмяната и елиминирането на въглехидратите 271.0 Гликогеноза
271.1 Галактоземия
Смущения на липидната обмяна 272.7 Липидоза
Смущения на минералната обмяна 275.1 Нарушения на обмяната на медта
275.3 Нарушения в обмяната на фосфора
275.4 Нарушения в обмяната на калция
Други неуточнени смущения на обмяната 277.0 Кистозна фиброза (муковисцидоза)
277.1 Нарушения на обмяната на порфирина
Затлъстяване и други разстройства поради прехранване 278.0 Затлъстяване
Разстройства на имунитета 279.0 Недостатъчност на хуморалния имунитет
279.1 Недостатъчност на клетъчния имунитет
279.2 Комбинирана недостатъчност на имунитета
Желязонедоимъчни анемии 280 Желязонедоимъчни анемии
Други недоимъчни анемии 281.0 Пернициозна анемия
Наследствена хемолитична анемия 282.0 Наследствена сфероцитоза
282.1 Наследствена елиптоцитоза
282.2 Анемии, дължащи се на нарушения на обмяната на глутатиона
282.3 Други наследствени хемолитични анемии, дължащи се на ензимна недостатъчност
282.4 Таласемии
282.6 Сърповидноклетъчна анемия
282.7 Други хемоглобинопатии
Придобити хемолитични анемии 283.0 Автоимунни хемолитични анемии
283.1 Неавтоимунни хемолитични анемии
Апластична анемия 284.0 Конституционална апластична анемия
284.9 Неуточнени (Хипопластична анемия)
Други и неуточнени анемии 285.0 Сидеробластична анемия
Дефекти на коагулацията 286.0 Вроден дефицит на фактор VIII
286.1 Вроден дефицит на фактор IX
286.2 Вроден дефицит на фактор XI
286.3 Вроден дефицит на други фактори на коагулацията
286.4 Болест на von Willebrand - Jurgens
Пурпура и други хеморагични състояния 287.0 Алергична пурпура
287.1 Качествени дефекти на тромбоцитите
287.3 Първична тромбоцитопения

287.4 Вторична тромбоцитопения
287.5 Тромбоцитопения, неуточнена
Афективни психози 296 Афективни психози
Енцефалит, миелит, енцефаломиелит 323.1 Подостър склерозиращ енцефалит
323.6 Постинфекциозен енцефалит
Късни последици от вътречерепен абсцес или гнойна инфекция 326 Късни последици от
вътречерепен абсцес или гнойна инфекция
Мозъчни дегенерации, обикновено проявяващи се в детството 330.0 Левкодистрофия
330.1 Мозъчни липидози
330.8 Други мозъчни дегенерации при деца
Малкомозъчни и гръбначномозъчни дегенерации 334.0 Атаксия на Friedreich
Болест на клетките на предните рога на гръбначния мозък 335.0 Болест на Werdnig-Hoffmann
335.1 Спинална мускулна дистрофия
Множествена склероза 340 Множествена склероза
Детска церебрална парализа 343.0 Диплегична
343.1 Хемиплегична
343.2 Квадриплегична
343.3 Моноплегична
343.4 Детска хемиплегия
Други паралитични синдроми 344.0 Квадриплегия
344.1 Параплегия
344.2 Диплегия на горните крайници
344.3 Моноплегия на долен крайник
344.4 Моноплегия на горен крайник
344.5 Неуточнена моноплегия
344.6 Синдром на Cauda equina
Епилепсия 345.0 Генерализирана епилепсия без гърчове
345.1 Генерализирана епилепсия с гърчове
345.4 Частична епилепсия с разстройство на съзнанието
345.5 Частична епилепсия без указание за разстройство на съзнанието
345.7 Епилепсия частична непрекъсната
Други болести на главния мозък 348.0 Церебрални кисти
348.3 Енцефалопатия, неуточнена
Болести на лицевия нерв 351.0 Парализа на Bell
351.1 Ганглионит на Gsanglium geniculatum
Болести на другите черепномозъчни нерви 352.0 Болести на обонятелния нерв
352.1 Невралгия на n.glossopharingeus
352.3 Болести на блуждаещия нерв
352.4 Болести на n.accesorius
352.5 Болест на n.hypoglossus
352.6 Множествени парализи на черепномозъчните нерви
Болести на нервните коренчета и плексуси (не включва състояния, предизвикани от
поражения на междупрешленния диск, спондилоза, болести от вертебрален произход, неврит
или радикулит на плексус брахиалис) 353.0 Болести на plexus Brahialis
353.2 Болести на шийните коренчета
353.3 Болести на гръдните коренчета
353.4 Болести на лумбо-сакралните коренчета
353.5 Неврогенна амиотрофия
Възпалителна и токсична невропатия 357.1 Полиневрит при колагенозни съдови болести
357.2 Полиневропатия при диабет
357.4 Полиневропатия при други болести, класирани другаде
357.6 Полиневропатия, предизвикана от лекарства
Невро-мускулни заболявания 358.0 Тежка миастения
358.1 Миастенични синдроми при други болести, класирани другаде
Мускулни дистрофии и други миопатии 359.0 Вродена, наследствена мускулна дистрофия
359.1 Наследствена прогресираща мускулна дистрофия
359.2 Миотонични разстройства
359.3 Фамилна периодична парализа
359.4 Токсична миопатия
359.5 Ендокринна миопатия
Болести на очната ябълка 360.0 Панофталмит
360.2 Дегенеративни заболявания
360.5 Останало (старо) вътреочно чуждо магнитно тяло в резултат на пробив на окото
360.6 Останало (старо) вътреочно чуждо немагнитно тяло в резултат на пробив на окото

Отлепване и аномалии на ретината 361.2 Серозно отлепване на ретината
Други заболявания на ретината 362.0 Диабетна ретинопатия
362.3 Оклузия на съдовете на ретината
362.4 Отлепване на ретинените листове
362.5 Дегенерация на макулата и задния полюс
362.6 Периферна дегенерация на ретината
Хориоретинит, цикатрикси и други заболявания 363.0 Огнищен хориоретинит и огнищен
ретинохондрит
Заболявания на ириса и цилиарното тяло 364.1 Хроничен иридоциклит
Глаукома 365.0 Гранична глаукома
365.1 Глаукома с отворен ъгъл
365.2 Първична глаукома със затворен ъгъл
365.4 Глаукома, свързана с вродени аномалии, дистрофии и синдроми
Катаракта 366.0 Катаракта детска, ювенилна
Слепота и намалено зрение 369.0 Двуочна слепота
369.1 Слепота на едното око и намалено зрение на другото
369.2 Намаление на зрението на двете очи
369.6 Едноочна слепота
369.7 Намаление на зрението на едното око
369.8 Загуба на зрението на едното око, ярко изразено
Кератит 370.0 Язва на роговицата
370.1 Кератит дендритен
370.5 Интерстициален и дълбок кератит
370.6 Неоваскуларизация на роговицата
Мътнини и други заболявания на роговицата 371.0 Цикатрикси и мътнини на роговицата
371.6 Кератоконус
Заболявания на зрителния нерв и зрителните пътища зрителни пътища 377.1 Атрофия на
зрителния нерв
377.3 Неврит на зрителния нерв
377.6 Заболявания на другите
377.7 Заболявания на зрителната кора
Негнойно възпаление на средното ухо и болести на Евстахиевата тръба 381.1 Хронично
серозно възпаление на средното ухо
Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо 382.1 Хронично туботимпанално гнойно
възпаление на средното ухо
382.2 Хронично гнойно възпаление на средното ухо - мезотимпанит
Мастоидит и сродни състояния 383.1 Хроничен мастоидит
383.2 Петрозит
383.3 Усложнения, свързани с мастоидектомия
Други болести на ухото 388.5 Болести на слуховия нерв
Глухота глухота 389.1 Сензорно-неврална
389.2 Смесена звукопроводна и звукоприемна глухота
Ревматизъм без указание за засягане на сърцето 390 Ревматизъм без указание за засягане на
сърцето
Хроничен ревматичен перикардит 393 Хроничен ревматичен перикардит
Болести на митралната клапа 394.0 Митрална стеноза
394.1 Ревматична митрална инсуфициенция
394.2 Митрална стеноза с инсуфициенция
Болести на аортната клапа 395.0 Ревматична аортна стеноза
395.1 Ревматична аортна инсуфициенция
395.2 Ревматична аортна стеноза с инсуфициенция
Болести на митралната и аортната клапа 396 Болести на митралната и аортната клапа
Други ревматични кардиопатии 398.0 Ревматичен миокардит
Хипертонична болест болест 401 Есенциална хипертония
402 Хипертонична сърдечна
403 Хипертонична бъбречна болест
404 Хипертонична сърдечна и бъбречна болест
405 Вторична хипертония
Други болести на перикарда 423.1 Адхезивен перикардит
423.2 Констриктивен перикардит
Други болести на ендокарда 424.0 Заболявания на митралната клапа
424.1 Заболявания на аортната клапа
424.2 Заболявания на трикуспидалната клапа, уточнени като неревматични
Кардиомиопатия 425.1 Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия

425.4 Други първични кардиомиопатии
425.7 Метаболитни и недоимъчни кардиомиопатии
425.9 Вторични кардиомиопатии, неуточнени
Смущения на сърдечната проводимост 426.0 Атриовентрикуларен блок, пълен
426.7 Анормално атриовентрикуларно възбуждане
Нарушения на сърдечния ритъм 427.3 Предсърдно мъждене и трептене
Усложнения на кардиопатиите и недобре определени болести на сърцето 429.0 Миокардит,
неуточнен
429.3 Кардиомегалия
429.4 Функционални смущения след сърдечна операция
429.8 Други (след интервенционално лечение или сърдечна операция)
Възлов полиартериит и сродни
състояния
446.0 Възлов полиартериит
446.4 Грануломатоза на Wegener
446.5 Гигантоклетъчен артериит
446.7 Болест на Takayasu
Алергичен ринит 477 Алергичен ринит
Хроничен бронхит 491.1 Хроничен мукопуруилентен бронхит
491.2 Хроничен обструктивен бронхит
491.8 Други хронични бронхити
Астма 493.0 Астма от екзогенен произход
493.1 Астма от ендогенен произход
493.9 Астма неуточнена
Други алвеоларни и парието-алвеоларни пневмопатии 516.0 Белодробна алвеоларна
протеиноза
516.1 Идеопатична белодробна хемосидероза
Язва на стомаха 531.7 Хронична без указание за кръвоизлив
Язва на дванадесетопръстника 532.7 Хронична без указание за кръвоизлив или пробив
Регионален ентерит 555.0 На тънкото черво
555.2 На тънкото и дебелото черво
Идиопатичен проктоколит 556 Идиопатичен проктоколит
Хронични болести и цироза на черния дроб 571.4 Хроничен хепатит
571.5 Цироза на черния дроб без указание за алкохол
571.6 Билиарна цироза
571.9 Неуточнени хронични болести на черния дроб, без указание за алкохол
Жлъчнокаменна болест 574.1 Камъни на жлъчния мехур с друг холецестит
574.4 Камъни на жлъчните пътища с друг холецестит
Хроничен панкреатит 577.1 Хроничен панкреатит
Разстройства на чревната абсорбция 579.0 Цьолиакия
579.2 Синдром на сляпата бримка
579.3 Постоперативна малабсорбция
579.8 Други
Нефрозен синдром 581.0 С хистологично увреждане, уточнено като пролиферативен
гломерулонефрит
581.1 С хистологично увреждане, уточнено като мембранозен гломерулонефрит
581.2 С хистологично увреждане, уточнено като мембрано-пролиферативен гломерулонефрит
581.3 С минимални увреждания на гломерулите
581.8 С други уточнени патологични увреждания на бъбрека
Хроничен гломерулонефрит 582.0 С хистологично увреждане, уточнено като пролиферативен
гломерулонефрит
582.1 С хистологично увреждане, уточнено като мембранозен гломерулонефрит
582.2 С хистологично увреждане, уточнено като мембрано-пролиферативен гломерулонефрит
582.4 С хистологично увреждане, уточнено като злокачествен гломерулонефрит
582.8 С други уточнени патологични увреждания на бъбрека
Нефрит и нефропатия 583.0 С хистологично увреждане, уточнено като пролиферативен
гломерулонефрит
583.1 С хистологично увреждане, уточнено като мембранозен гломерулонефрит
Хронична бъбречна недостатъчност 585 Хронична бъбречна недостатъчност
Бъбречни инфекции 590.0 Хроничен пиелонефрит и хронична пионефроза
Камъни в бъбрека и уретера 592.0 Камъни в бъбрека
Други хипертрофични и атрофични състояния на кожата 701.0 Склеродермия циркумскриптна
Дисеминирани болести на съединителната тъкан 710.0 Дисеминиран (системен) лупус
еритематозус

710.1 Системна склероза
710.2 Сика синдром
710.3 Дерматомиозит
710.4 Полимиозит
710.8 Други смесено съединителнотъканни болести
Артропатии, свързани с инфекции 711.1 Артропатия при болест на Reiter
711.2 Артропатия при синдром на Bechet
711.3 Артропатия след чревни инфекции
711.4 Артропатия, свързана с други бактериални болести
711.5 Артропатия, свързана с други вирусни болести
711.8 Артропатия, свързана с други инфекциозни болести и паразитози
711.9 Неуточнен инфекциозен артрит
Ревматоиден артрит и други възпалителни полиартропатии 714.3 Ювенилен хроничен
полиартрит
Анкилозиращ спондилартрит и други възпалителни спондилопатии 720.0 Анкилозиращ
спондилит
720.2 Сакроилиит, некласиран другаде
Спондилоза и сродни заболявания 721.1 Цервикална спондилоза с миелопатия
721.4 Торакална или лумбална спондилоза с миелопатия
721.7 Травматична спондилопатия
Други увреждания на шийната област 723.3 Цервикобрахиален синдром (дифузен)
Други заболявания на синовията, сухожилията и бурсите 727.0 Синовит и тендосиновит
Остеомиелит, периостит и други инфекции на костта 730.1 Хроничен остеомиелит
730.3 Периостит без указание за остеомиелит
730.8 Други инфекции със засягане на костите
Деформиращ остеит и остеопатии, свързани с болести, класирани другаде 731.0 Деформиращ
остеит без указание за тумор на костта (Болест на Paget)
Остеохондропатии на гръбначния стълб 732.0 Ювенилна остеохондроза
732.1 Ювенилна остеохондроза на тазобедрената става и таза
732.3 Ювенилна остеохондроза на горния крайник
732.4 Ювенилна остеохондроза на долния крайник, без стъпалото
Други придобити деформации на крайниците 736.3 Придобити деформации на тазобедрената
става
736.7 Други придобити деформации на глезена и стъпалото
Гръбначни изкривявания 737.1 Кифоза (придобита)
737.2 Лордоза (придобита)
737.3 Кифосколиоза и сколиоза
Други придобити деформации 738.3 Придобити деформации на гръдния кош и ребрата
Други вродени аномалии на нервната система 742.3 Вродена хидроцефалия
Вродени аномалии на окото 743.0 Анофталм
743.1 Микрофталмия
743.2 Буфталм
743.3 Вродена катаракта и аномалии на лещата
Вродени аномалии на ухото, лицето и шията 744.0 Аномалии на ухото, със засягане на слуха
Аномалии на bulbus cordis и аномалии на затварянето на междукамерната преграда 745.0 Общ
артериален ствол
745.1 Транспозиция на големите съдове
745.2 Тетралогия на Fallot
745.4 Дефект на камерната преграда
745.5 Дефект на междупредсърдната преграда
745.6 Дефекти на ендокарда областта на основата на сърцето
Други вродени аномалии на сърцето 746.0 Аномалии на пулмоналната клапа
746.1 Вродена атрезия и стеноза на трикуспидалната клапа
746.2 Аномалия на Ebstein
746.3 Вродена стеноза на аортната клапа
746.4 Вродена инсуфициенция на аортната клапа
746.5 Вродена митрална стеноза
746.6 Вродена митрална инсуфициенция
746.7 Хипоплазия на лявото сърце
746.8 Други уточнени аномалии на сърцето
Други вродени аномалии на органите на кръвообращението 747.0 Открит ductus arteriosus
747.1 Коарктация на аортата
747.3 Аномалии на белодробната артерия
747.4 Аномалии на големите вени

747.8 Други уточнени аномалии на кръвоносната система
Вродени аномалии на дихателната система 748.4 Вроден кистозен бял дроб
748.5 Агнезия, хипоплазия и дисплазия на белия дроб
Други вродени аномалии на горната част на храносмилателния тракт 750.3
Трахеоезофагеална фистула, езофагеална атрезия и стеноза
Други вродени аномалии на храносмилателната система 751.0 Мекелов дивертикул
751.3 Болест на Hirschsprung и други вродени функционални аномалии на колона
Вродени аномалии на пикочната система 753.1 Кистозен бъбрек
753.2 Дефекти в проходимостта на бъбречното легенче и уретера
Вродени костно-мускулни деформитети 754.3 Вродена луксация на тазобедрената става
Други вродени аномалии на костно-мускулната система 756.5 Остеодистрофии
Хромозомни аномалии 758.2 Синдром Edwards
758.6 Гонадна дизгенеза (Синдром на Turner)
Други и неуточнени вродени аномалии 759.5 Туберозна склероза
Други дихателни състояния на плода и новороденото 770.7 Хронични дихателни заболявания,
възникнали през перинаталния период (Бронхопулмонална дисплазия)
Последици от травматични увреждания на кожата и подкожната тъкан 906.8 Последици от
изгаряния с други уточнени локализации
Последици от травми на нервната система 907.0 Последици от вътречерепни травми без
указание за счупване на черепа
907.2 Последици от травми на гръбначния мозък
Приложение No 7 към чл.11, ал.6
(изм.,ДВ,бр.16 от 2004 г.)
Списък на заболяванията при лица над 18 години, за които Националната
здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация
Рубрика по МКБ МКБ код Заболявания
123
Коремен тиф и паратиф 002.0 Коремен тиф
002.1 Паратиф А
002.2 Паратиф В
002.3 Паратиф С
002.9 Паратиф, неуточнен
Шигелоза 004.0 Шигела дизентерийна
004.1 Шигела Флекснер
004.2 Шигела Бойди
004.3 Шигела Зоне
Амебиоза 006.1 Хронична чревна амебиоза, без указание за наличие на абсцес
006.2 Амебен недизентериен колит
Други протозойни чревни болести 007.1 Ламблиоза
Вирусен хепатит 070.3 Вирусен хепатит В без указание за чернодробна кома
070.5 Друг уточнен вирусен хепатит без указание за чернодробна кома
Други болести, предизвикани от вируси и хламидии 078.6 Хеморагичен нефрозонефрит
Вирусни инфекции при болести, класирани другаде и с неуточнена локализация 079.8 Други
(СПИН)
Малария 084.1 Малария терциана
084.2 Малария квартана
084.3 Малария овале
084.5 Смесена малария
Лайшманиоза 085.0 Висцерална (кала-азар)
085.1 Кожна, градска
Шистозомоза 120.0 Shistosoma haematobium
120.1 Schistosoma mansoni
Ехинококоза 122.0 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus
122.1 Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus
122.3 Друга инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus
122.5 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus multilocularis
122.6 Друга инвазия, предизвикана от Echinococcus multilocularis
Други цистоидни инвазии 123.0 Инвазия с Taenia solium
123.2 Инвазия с Taenia saginata
123.6 Хименолепидоза

Трихинелоза 124 Трихинелоза
Филариоза и дракункулоза 125.0 Филариоза на Bancroft
125.3 Онхоцеркоза
125.9 Неуточнена филариоза
Други чревни 127.0 Аскаридоза
хелминтози 127.3 Трихоцефалоза
Хелминтози други и неуточнени 128.0 Токсокароза
Токсоплазмоза 130 Токсоплазмоза
Тиреотоксикоза със или без гуша 242.0 Токсична дифузна гуша
242.1 Токсична едновъзлова гуша
242.2 Токсична многовъзлова гуша
242.8 Тиреотоксикоза от друг уточнен произход
Хипотиреоза вродена 243 Хипотиреоза вродена
Хипотиреоза придобита 244.0 Постоперативен хипотиреоидизъм
244.1 Друг хипотиреоидизъм след аблация
244.8 Друг
Тиреоидит 245.2 Хроничен лимфоцитен тиреоидит
245.3 Хроничен фиброзен тиреоидит
Захарна болест 250.00 Диабет при възрастни
250.01 Ювенилен диабет
250.3 Диабет с бъбречни прояви
250.4 Диабет с очни изменения
250.5 Диабет с неврологични изменения
250.6 Диабет със съдови разстройства
Разстройства на паратиреоидната жлеза 252.1 Хипопаратиреоидизъм
Разстройства на хипофизата и нейния хипоталамичен контрол 253.0 Акромегалия и
гигантизъм
253.1 Друга хиперфункция на предния дял на хипофизата
253.2 Панхипопитуитаризъм
253.5 Безвкусен диабет
Разстройства на надбъбречните жлези 255.0 Синдром на Кушинг
255.1 Хипералдостеронизъм
255.3 Други кортикоадренални хиперфункции
255.4 Кортикоадренална инсуфициенция
Дисфункция на яйчници 256.2 Постаблационни овариални разстройства
256.3 Други овариални разстройства
256.4 Поликистични яйчници
Дисфункция на тестисите 257.1 Постаблационна тестикуларна хипофункция
Смущения на липидната обмяна 272.0 Есенциална хиперхолестеролемия
Подагра 274.1 Подагрена нефропатия
Смущения на минералната обмяна 275.0 Нарушения на обмяната на желязото
275.1 Нарушения на обмяната на медта
Други неуточнени смущения на обмяната 277.1 Нарушения на обмяната на порфирина
277.3 Амилоидоза
Желязонедоимъчни анемии 280 Желязонедоимъчни анемии
Други недоимъчни анемии 281.0 Пернициозна анемия
Наследствена хемолитична анемия 282.0 Наследствена сфероцитоза
282.1 Наследствена елиптоцитоза
282.2 Анемии, дължащи се на нарушения на обмяната на глутатиона
282.3 Други наследствени хемолитични анемии, дължащи се на ензимна недостатъчност
282.4 Таласемии
282.6 Сърповидноклетъчна анемия
Придобити хемолитични анемии 283.0 Автоимунни хемолитични анемии
283.1 Неавтоимунни хемолитични анемии
Апластична анемия 284.9 Неуточнени (Хипопластична анемия)
Други неуточнени анемии 285.0 Сидеробластична анемия
Дефекти на коагулацията 286.0 Вроден дефицит на фактор VIII
286.1 Вроден дефицит на фактор IX
286.2 Вроден дефицит на фактор XI
286.3 Вроден дефицит на други фактори на коагулацията
286.4 Болест на von Willebrand - Jurgens
Пурпура и други хеморагични състояния 287.3 Първична тромбоцитопения
287.4 Вторична тромбоцитопения
Шизофренни психози 295 Шизофренни психози

Афективни психози 296 Афективни психози
Други мозъчни дегенерации 331.0 Болест на Alzheimer
Болест на Паркинсон 332.0 Paralysis agitans
Множествена склероза 340 Множествена склероза
Епилепсия 345.0 Генерализирана епилепсия без гърчове
345.1 Генерализирана епилепсия с гърчове
345.4 Частична епилепсия с разстройство на съзнанието
345.5 Частична епилепсия без указание за разстройство на съзнанието
345.7 Епилепсия частична, непрекъсната
Болести на нервните коренчета и плексуси (не включва състояния, предизвикани от
поражения на междупрешленния диск, спондилоза, болести от вертебрален произход, неврит
или радикулит на плексус брахиалис) 353.0 Болести на plexus Brahialis
353.2 Болести на шийните коренчета
353.3 Болести на гръдните коренчета
353.4 Болести на лумбо-сакралните коренчета
353.5 Неврогенна амиотрофия
Възпалителна и токсична невропатия 357.2 Полиневропатия при диабет
Невро-мускулни заболявания 358.0 Тежка миастения
Мускулни дистрофии и други миопатии 359.0 Вродена, наследствена мускулна дистрофия
359.1 Наследствена прогресираща мускулна дистрофия
359.2 Миотонични разстройства
359.3 Фамилна периодична парализа
359.5 Ендокринна миопатия
Болести на очната ябълка 360.0 Панофталмит
360.2 Дегенеративни заболявания
360.5 Останало (старо) вътреочно чуждо магнитно тяло в резултат на пробив на окото
360.5 Останало (старо) вътреочно чуждо немагнитно тяло в резултат на пробив на окото
Отлепване и аномалии на ретината 361.2 Серозно отлепване на ретината
361.3 Аномалии на ретината без отлепване
Други заболявания на ретината 362.0 Диабетна ретинопатия
362.1 Други ретинопатии и съдови увреждания на ретина
362.3 Оклузия на съдовете на ретината
362.4 Отлепване на ретинените листове
362.5 Дегенерация на макулата и задния полюс
362.6 Периферна дегенерация на ретината
Глаукома 365.0 Гранична глаукома
365.1 Глаукома с отворен ъгъл
365.2 Първична глаукома със затворен ъгъл
365.3 Глаукома, провокирана от кортикостероиди
365.4 Глаукома, свързана с вродени аномалии, дистрофии и синдроми
365.5 Глаукома със заболяване на лещата
Слепота и намалено зрение 369.0 Двуочна слепота
369.1 Слепота на едното око и намалено зрение на другото
369.2 Намаление на зрението на двете очи
369.6 Едноочна слепота
369.7 Намаление на зрението на едното око
369.8 Загуба на зрението на едното око, ярко изразено
Кератит 370.0 Язва на роговицата
370.1 Кератит дендритен
370.5 Интерстициален и дълбок кератит
370.6 Неоваскуларизация на роговицата
Мътнини и други заболявания на роговицата 371.4 Дегенерации на роговицата
371.6 Кератоконус
Заболявания на зрителния нерв и зрителните пътища зрителния нерв 377.1 Атрофия на
зрителния нерв
377.3 Неврит на зрителния нерв
377.4 Други заболявания на
377.6 Заболявания на другите зрителни пътища
377.7 Заболявания на зрителната кора
Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо 382.1 Хронично туботимпанално гнойно
възпаление на средното ухо
382.2 Хронично гнойно възпаление на средното ухо - мезотимпанит
Мастоидит и сродни състояния 383.1 Хроничен мастоидит
383.2 Петрозит

383.3 Усложнения, свързани с мастоидектомия
Мениеров синдром и други вестибуларни смущения 386.3 Лабиринтит
Други болести 388.5 Болести на слуховия нерв на ухото
Глухота 389.1 Сензорно-неврална глухота
Хроничен ревматичен перикардит 393 Хроничен ревматичен перикардит
Болести на митралната клапа инсуфициенция 394.0 Митрална стеноза
394.1 Ревматична митрална
394.2 Митрална стеноза с инсуфициенция
Болести на аортната клапа 395.0 Ревматична аортна стеноза
395.1 Ревматична аортна инсуфициенция
395.2 Ревматична аортна стеноза с инсуфициенция
Болести на митралната и аортната клапа 396 Болести на митралнатаи аортната клапа
Други ревматични кардиопатии 398.0 Ревматичен миокардит
Хипертонична болест 401 Есенциална хипертония
Хипертонична сърдечна болест 402 Хипертонична сърдечна болест
Хипертонична бъбречна болест 403 Хипертонична бъбречна болест
Хипертонична сърдечна и бъбречна болест 404 Хипертонична сърдечна и бъбречна болест
Вторична хипертония 405 Вторична хипертония
Стар инфаркт на миокарда 412 Стар инфаркт на миокарда
Ангина пекторис 413 Ангина пекторис
Други форми на хронична исхемична болест на сърцето 414.0 Коронарна артериосклероза
414.1 Аневризма на сърцето
Хронична белодробно-сърдечна болест 416.0 Първична белодробна хипертония
416.9 Белодробно-сърдечна болест, неуточнена
Други болести на перикарда 423.1 Адхезивен перикардит
423.2 Констриктивен перикардит
Други болести на ендокарда 424.0 Заболявания на митралната клапа
424.1 Заболявания на аортната клапа
424.2 Заболявания на трикуспидалната клапа, уточнени като неревматични
424.3 Заболяване на пулмоналната клапа
Кардиомиопатия 425.1 Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия
425.4 Други първични кардиомиопатии
425.7 Метаболитни и недоимъчни кардиомиопатии
425.9 Вторични кардиомиопатии, неуточнени
Смущения на сърдечната проводимост 426.0 Атриовентрикуларен блок, пълен
426.1 Атриовентрикуларен блок, друг и неуточнен
426.7 Аномално атриовентрикуларно възбуждане
Нарушения на сърдечния ритъм 427.3 Предсърдно мъждене и трептене
Сърдечна слабост 428.0 Застойна сърдечна слабост
428.1 Левокамерна сърдечна слабост
Усложнения на кардиопатиите и недобре определени болести на сърцето след сърдечна
операция 429.4 Функционални смущения
429.8 Други (след интервенционално лечение или сърдечна операция)
Мозъчен кръвоизлив 431 Мозъчен кръвоизлив
Запушване на мозъчните артерии 432 Запушване на мозъчните артерии
Запушване на мозъчни артерии 434.0 Церебрална тромбоза
Аортна аневризма 441.2 Торакална без указание за руптура
441.4 Абдоминална, без указание за руптура
441.6 Аортна с неуточнена локализация, без указание за руптура
Други аневризми 442.0 На артерия на горния крайник
442.1 На бъбречна артерия
442.2 На илиачна артерия
442.3 На артерия на долния крайник
442.8 На други уточнени артерии
Други болести на периферните съдове 443.1 Облитериращ тромбангиит (болест на Buerger)
Артериална емболия и тромбоза 444.0 На абдоминалната аорта
444.2 На артериите на крайниците
444.8 На други уточнени артерии
Възлов полиартериит и сродни състояния 446.0 Възлов полиартериит
446.4 Грануломатоза на Wegener
446.7 Болест на Takayasu
Флебит и тромбофлебит 451.0 На повърхностните вени на долните крайници
451.1 На дълбоките вени на долните крайници
Варикозни вени на долните крайници 454.0 С язва

454.1 С възпаление
454.2 С язва и възпаление
Варикозни вени с друга локализация 456.1 Варици на хранопровода без указание за кървене
Неинфекциозни болести на лимфните съдове 457.0 Лимфен оток след мастектомия
457.2 Лимфангит
Хроничен бронхит 491.2 Хроничен обструктивен бронхит
Астма 493.0 Астма от екзогенен произход
493.1 Астма от ендогенен произход
493.9 Астма неуточнена
Хронична обструкция на дихателните пътища, некласирана другаде 496 Хронична обструкция
на дихателните пътища
Болести на хранопровода 530.0 Ахалазия и кардиоспазъм
Язва на стомаха 531 Язва на стомаха
Язва на дванадесетопръстника 532 Язва на дванадесетопръстника
Регионален ентерит 555.0 На тънкото черво
555.1 На дебелото черво
Идиопатичен проктоколит 556 Идиопатичен проктоколит
Хронични болести и цироза на черния дроб 571.4 Хроничен хепатит
Хронични болести и цироза на черния дроб 571.5 Цироза на черния дроб, без указание за
алкохол
571.6 Билиарна цироза
571.8 Други хронични неалкохолни болести на черния дроб
Болести на панкреаса 577.1 Хроничен панкреатит
Разстройства на чревната абсорбция 579.0 Цьолиакия
Нефрозен синдром 581.0 С хистологично увреждане, уточнено като пролиферативен
гломерулонефрит
581.1 С хистологично увреждане, уточнено като мембранозен гломерулонефрит
581.2 С хистологично увреждане, уточнено като мембрано- пролиферативен гломерулонефрит
581.3 С минимални увреждания на гломерулите
581.8 С други уточнени патологични увреждания на бъбреците
Хроничен гломерулонефрит 582.0 С хистологично увреждане, уточнено като пролиферативен
гломерулонефрит
582.1 С хистологично увреждане, уточнено като мембранозен гломерулонефрит
582.2 С хистологично увреждане, уточнено като мембрано- пролиферативен гломерулонефрит
582.4 С хистологично увреждане, уточнено като злокачествен гломерулонефрит
582.8 С други уточнени патологични увреждания на бъбрека
Нефрит и нефропатия, неуточнени като остри или хронични 583.0 С хистологично увреждане,
уточнено като пролиферативен гломерулонефрит
583.1 С хистологично увреждане, точнено като мембранозен гломерулонефрит
583.2 С хистологично увреждане, уточнено като мембрано- пролиферативен гломерулонефрит
583.4 С хистологично увреждане, уточнено като злокачествен гломерулонефрит
583.8 С други уточнени патологични увреждания на бъбрека
Хронична бъбречна недостатъчност 585 Хронична бъбречна недостатъчност
Бъбречни инфекции 590.0 Хроничен пиелонефрит и хронична пионефроза
590.8 Пиелонефрит или пионефроза, неуточнени като остри или хронични
Камъни в бъбрека и уретера 592.0 Камъни в бъбрека
Възпалителни заболявания на простатата 601.1 Хроничен простатит
Ендометриоза 617 Ендометриоза
Кръвотечения преди раждането, преждевременно отлепване на плацентата и плацента превия
641.0 Предлежаща плацента, без кръвотечение
Хипертония, усложняваща бременността, раждането и следродовия период 642.0
Доброкачествена есенциална хипертония, усложняваща бременността, раждането и
следродовия период
642.1 Вторична хипертония вследствие бъбречно заболяване, усложняваща бременността,
раждането и следродовия период
642.2 Друга предшестваща хипертония, усложняваща бременността, раждането и следродовия
период
642.3 Транзиторна хипертония на бременността
642.4 Лека или неуточнена прееклампсия
642.5 Тежка нефропатия
Неудържими повръщания през бременността 643.2 Късно повръщане по време на
бременността
Други усложнения на бременността, некласирани другаде указание за хипертония 646.1 Оток
или ненормално увеличение на теглото по време на бременността без

646.2 Неуточнено бъбречно заболяване по време на бременността без указание за хипертония
646.4 Периферен неврит, възникнал по време на бременността
646.5 Асимптомна бактериурия, възникнала по време на бременността
646.6 Инфекции на пикочо-половия тракт, възникнали по време на бременността
646.7 Чернодробни нарушения, възникнали по време на бременността
646.8 Други уточнени усложнения на бременността
Инфекциозни и паразитни заболявания на майката, които са класирани другаде, но
усложняват бременността, раждането и следродовия период 647.0 Сифилис
647.1 Гонорея
647.2 Други венерически болести
647.3 Туберкулоза
647.4 Малария
647.5 Рубеола
647.6 Други вирусни заболявания
647.8 Други уточнени инфекциозни болести и паразитози
Други заболявания на майката, които са класирани другаде, но усложняват бременността,
раждането и следродовия период 648.0 Захарен диабет
648.1 Дисфункция на щитовидната жлеза
648.2 Анемия
648.3 Лекарствена зависимост
648.4 Психични смущения
648.5 Вродени сърдечно-съдови смущения
648.6 Други сърдечно-съдови заболявания
648.7 Костно-ставни нарушения на шията, гърба, таза и долните крайници
648.8 Анормална толерантност към глюкоза
648.9 Други
Многоплодна бременност 651.0 Двуплодна
651.1 Триплодна
651.2 Четириплодна
651.8 Друга
Диспропорция неуточнена 653.0 Голяма аномалия на таза,
653.4 Диспропорция между размерите на плода и таза
653.5 Необикновено голям плод, причиняващ диспропорция
653.8 Диспропорция от друг произход
Аномалии на органите и меките тъкани на таза матката 654.0 Вродени аномалии на матката
654.1 Тумори на тялото на матката
654.2 Цикатрикс на матката от предшестваща хирургическа намеса
654.4 Други аномалии на формата и положението на бременната матка и съседните структури
654.5 Недостатъчност на шийката
654.6 Други вродени или придобити аномалии на шийката
654.7 Вродени или придобити аномалии на влагалището
654.8 Вродени или придобити аномалии на вулвата
Известни или предполагаеми аномалии на плода, обуславящи третирането на майката 655.0
Малформации на централната нервна система на плода
655.1 Хромозомни аномалии на плода
655.2 Наследствена фамилна болест с възможност за засягане на плода
655.3 Предполагаемо увреждане на плода вследствие вирусна инфекция на майката (рубеола)
655.4 Предполагаемо увреждане на плода вследствие други заболявания на майката (от
алкохол, листериоза, токсоплазмоза и др.)
655.5 Предполагаемо увреждане на плода от въздействие на медикаменти
655.6 Предполагаемо увреждане на плода вследствие радиация
655.8 Други известни или предполагаеми аномалии на плода, некласирани другаде
Други усложнения от страна на плода и плацентата, обуславящи терапевтичното поведение по
отношение на майката 656.1 Резус изоимунизация
656.2 Изоимунизация поради друга или неуточнена несъвместимост на кръвни групи
656.3 Застрашено състояние на плода
656.5 Забавен растеж на плода
656.6 Ненормален растеж на плода
656.7 Други болести на плацентата
Полихидрамнион 657 Полихидрамнион
Други състояния, свързани с амниотичната кухина и ципите 658.0 Олигохидрамнион
658.4 Инфекция на амниотичната кухина
Дисеминирани болести на съединителната тъкан 710.0 Дисеминиран (системен) лупус
еритематозус

Дисеминирани болести на съединителната тъкан 710.1 Системна склероза
710.2 Сика синдром
710.3 Дерматомиозит
710.4 Полимиозит
Артропатии, свързани с инфекции 711.2 Артропатия при синдром на Bechet
Артропатии, дължащи се на микрокристали 712.0 Подагрен артрит
712.1 Хондрокалциноза, дължаща се на кристали от калциев фосфат
712.2 Хондрокалциноза, дължаща се на кристали от пирофосфат
712.8 Други артропатии, дължащи се на кристали
Артропатии, свързани с болести, класирани другаде 713.3 Артропатия, свързана с болести на
кожата
713.6 Артропатия, свързана с алергична реакция
Ревматоиден артрит и други възпалителни полиартропатии 714.0 Ревматоиден артрит
714.1 Синдром на Felty
714.4 Хронична постревматична артропатия
Остеоартроза и сродни състояния 715.0 Генерализирана
715.3 Локализирана, неуточнена като първична или вторична
Други неуточнени артропатии 716.1 Травматична артропатия
716.2 Алергичен артрит
716.5 Полиартропатия или полиартрит, неуточнени
716.6 Моноартрит, неуточнен
Вътреставни увреждания на коляното 717.7 Хондромалация на пателата
Анкилозиращ спондилит и други възпалителни спондилопатии 720.0 Анкилозиращ спондилит
Спондилоза и сродни заболявания 721.1 Цервикална спондилоза с миелопатия
721.4 Торакална или лумбална спондилоза с миелопатия
721.7 Травматична спондилопатия
Болести на междупрешленните дискове 722.8 Синдром след ламинектомия
Други увреждания на шийната област 723.3 Цервикобрахиален синдром (дифузен)
Други заболявания на синовията, сухожилията и бурсите 727.0 Синовит и тендосиновит
Остеомиелит, периостит и други инфекции на костта 730.1 Хроничен остеомиелит
730.3 Периостит без указание за остеомиелит
730.8 Други инфекции със засягане на костите
Деформиращ остеит и остеопатии, свързани с болести, класирани другаде болести, класирани
другаде 731.0 Деформиращ остеит без указание за тумор на костта (Болест на Paget)
731.1 Деформиращ остеит при
Остеохондропатии 732.7 Дисекиращ остеохондрит
732.9 Остеохондропатия, неуточнена
Други болести на костите и хрущялите 733.0 Остеопороза
733.4 Асептична костна некроза
733.8 Лошо зарастване или незарастване на фрактура
Аномалии на bulbus cordis и аномалии на затварянето на междукамерната преграда 745.4
Дефект на камерната преграда
745.5 Дефект на междупредсърдната преграда
745.6 Дефекти на ендокарда в областта на основата на сърцето
Други вродени аномалии на сърцето 746.2 Аномалия на Ebstain
746.3 Вродена стеноза на аортната клапа
746.4 Вродена инсуфициенция на аортната клапа
746.5 Вродена митрална стеноза
746.6 Вродена митрална инсуфициенция
746.8 Други уточнени аномалии на сърцето
Други вродени аномалии на органите на кръвообращението 747.0 Открит ductus arteriosus
747.1 Коарктация на аортата
Вродени аномалии на пикочната система 753.1 Кистозен бъбрек
Последици от травматични увреждания на кожата и подкожната тъкан 906.8 Последици от
изгаряния с други уточнени локализации
Последици от травми на нервната система 907.0 Последици от вътречерепни травми без
указание за счупване на черепа
907.2 Последици от травми на гръбначния мозък

