НАРЕДБА № 4 ОТ 31 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ЛЕЧЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ФИНАНСИРА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЗЕМАНЕ И ПРИСАЖДАНЕ НА ТЪКАНИ И
КЛЕТКИ
Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.65 от 10
Август 2007г.
Член единствен. С тази наредба се определят заболяванията, за чието лечение
Министерството на здравеопазването финансира дейностите по вземане и присаждане
на тъкани и клетки съгласно приложението.

Заключителни разпоредби
Параграф единствен. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Тази
наредба се издава на основание чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 29 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА,
РЕДА И РАЗМЕРА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА
НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОТ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
(ОБН. - ДВ 65 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 4 и 5.

Приложение към член единствен
(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Код по
МКБ

Рубрика по МКБ-X

Код по
МКБ

Заболяване, за чието лечение
Министерството на
здравеопазването финансира
дейности по вземане

1
C69
C81
C82
C83
C85
C90

C91
C92
C93
C94
D31
D46
D47

D56
D60
D61

2
Злокачествено новообразувание
на окото и неговите придатъци
Болест на Hodgkin
Фоликуларен (нодуларен)
нехочкинов лимфом
Дифузен нехочкинов лимфом
Други неуточнени типове на
нехочкинов лимфом
Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания
Лимфоидна левкемия
Миелоидна левкемия
Моноцитна левкемия
Други левкемии с уточнен
клетъчен вид
Доброкачествено новообразование
на окото и неговите придатъци
Миелодиспластични синдроми
Други новообразувания с неопределен или неизвестен характер на
лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани
Таласемия
Придобита (чиста) аплазия на
еритроцитите
Други апластични анемии

3
C69.1
C81
C82
C83
C85
C90

C91
C92
C93
C94
D31.1

Болест на Hodgkin
Фоликуларен (нодуларен)
нехочкинов лимфом
Дифузен нехочкинов лимфом
Други неуточнени типове на
нехочкинов лимфом
Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни
новообразувания
Лимфоидна левкемия
Миелоидна левкемия
Моноцитна левкемия
Други левкемии с уточнен
клетъчен вид
Роговица
Миелодиспластични синдроми
Хронична миелопролиферативна
болест

D56.1
D56.2
D60.0

Бета-таласемия
Делта-, бета-таласемия
Хронична придобита (чиста)
аплазия на еритроцитите
Конституционална апластична
анемия
Медикаментозно предизвикана
апластична анемия
Апластична анемия, предизвикана от други външни агенти
Идиопатична апластична анемия
Други уточнени апластични анемии
Инсулинозависим захарен диабет
Птеригиум
Язва на роговицата
Други повърхностни кератити без
конюнктивит

D61.0

D61.2

Инсулинозависим захарен диабет
Други болести на конюнктивата
Кератит

Роговица

D46
D47.1

D61.1

E10
H11
H16

и присаждане на тъкани
и клетки
4

D61.3
D61.8
E10
H11.0
H16.0
H16.1

H18
K50

Други болести на роговицата
Болест на Crohn

H16.3
H16.4
H16.8
H18
K50.0

Интерстициален и дълбок кератит
Неоваскуларизация на роговицата
Други форми на кератит
Други болести на роговицата
Болест на Crohn на тънкото черво

K51

Улцерозен колит

K51.0

Улцерозен (хроничен) ентероколит

K71

Токсично увреждане на черния дроб

K51.1
K71

Улцерозен (хроничен) илеоколит
Токсично увреждане на черния
дроб

K72
L10
L11
L12
L88
L89
L92
M65
M66

Чернодробна недостатъчност,
некласифицирана другаде
Пемфигус
Други акантолитични увреждания
Пемфигоид
Гангренозна пиодермия
Декубитална язва
Грануламатозни изменения на
кожата и подкожната тъкан
Синовити и тендосиновити
Спонтанна руптура на синовията
и сухожилията

K72.1
L10
L11.0
L12
L88
L89
L92
M65.2
M66.2
M66.3

M67

Други увреждания на синовията
и сухожилията
Остеопороза с патологична фрактура
Нарушения в целостта на костите
Остеонекроза
Други болести на костите
Spina bifida

M67.0

Q13

Вродени аномалии на предния
сегмент на окото

Q13.3
Q13.4

Q22

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа

Q22.2

M80
M84
M87
M89
Q05

M80
M84
M87
M89.5
Q05

Q22.3
Q22.5
Q22.8
Q23

Вродени аномалии на аортната

Q23.1

Хронична чернодробна недостатъчност
Пемфигус
Придобита фоликуларна кератоза
Пемфигоид
Гангренозна пиодермия
Декубитална язва
Грануламатозни изменения на
кожата и подкожната тъкан
Калцифициращ тендинит
Спонтанна руптура на екстензорните сухожилия
Спонтанна руптура на флексорните
сухожилия
Скъсяване на ахилесовото сухожилие (придобито)
Остеопороза с патологична фрактура
Нарушения в целостта на костите
Остеонекроза
Остеолиза
Spina bifida
Вродено помътняване на роговицата
Други вродени аномалии на
роговицата
Вродена инсуфициенция на клапата
на белодробната артерия
Други вродени аномалии на клапата на белодробната артерия
Аномалия на Epstein
Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа
Вродена инсуфициенция на

и митралната клапа
Q23.3
Q23.8
Q45
Q79

S02
S05

S12
S22

S32
S42
S52
S72
S82
T21
T22

T24

T26

Други вродени аномалии на
храносмилателната система
Вродени аномалии на костномускулната система, некласифицирани другаде
Счупване на черепа и лицевите
кости
Травма на окото и очната орбита

Счупване на шийния отдел на
гръбначния стълб
Счупване на ребро (ребра), стернум
и гръдната част на гръбначния
стълб
Счупване на лумбосакралната част
на гръбначния стълб и таза
Счупване на ниво раменен пояс
и мишница
Счупване на костите на предмишницата
Счупване на бедрената кост
Счупване на костите на подбедрицата, включително и глезена
Термични и химични изгаряния
на тялото
Термични и химични изгаряния в
областта на раменния пояс и горния
крайник, без китката и дланта
Термични и химични изгаряния в
областта на тазобедрената става
и долния крайник, без глезена
и стъпалото
Термични и химични изгаряния,
ограничени в областта на окото и
придатъците му

Q45.0
Q79.8

S02
S05.0

S12
S22.0

S32
S42.7
S52.7
S72.7
S82.7
T21
T22

T24

T26.1

T26.6

аортната клапа
Вродена митрална инсуфициенция
Други вродени аномалии на митралната и аортната клапа
Агенезия, аплазия и хипоплазия
на панкреаса
Други вродени аномалии на костномускулната система
Счупване на черепа и лицевите
кости
Травми на конюнктивата и контузия на роговицата, без споменаване
на чуждо тяло
Счупване на шийния отдел на
гръбначния стълб
Счупване на гръбначен прешлен

Счупване на лумбосакралната част
на гръбначния стълб и таза
Множествени счупвания на ключицата, лопатката и раменната кост
Множествени счупвания на костите
на предмишницата
Множествени счупвания на бедрената кост
Множествени счупвания на подбедрицата
Термични и химични изгаряния
на тялото
Термични и химични изгаряния в
областта на раменния пояс и горния крайник, без китката и дланта
Термични и химични изгаряния в
областта на тазобедрената става и
долния крайник, без глезена и
стъпалото
Термично изгаряне на корнеята и
конюнктивалния сак
Химично изгаряне на корнеята и
конюнктивалния сак

