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Общи условия

A. Интервенции на очите
B. Интервенции на кръвоносните съдове
C. Интервенции на ендокринните жлези
D. Интервенции на двигателните органи
E. Акушерски интервенции
F. Интервенции на мъжките полови органи
G. Интервенции на женските полови органи
H. Интервенции на хематопоетичната и лимфната система
I. Интервенции на кожа, подкожна тъкан и съединителна
 тъкан
J. Интервенции на сърцето
K. Интервенции на челюстни и лицеви кости
L. Интервенции на бял дроб, бронх и торакс

M. Интервенции на женска гърда
N. Интервенции на устна кухина и лице
O. Интервенции на нос и околоносни кухини
P. Интервенции на нервната система и мозъчен череп
Q. Интервенции на ушите
R. Интервенции на фаринкс, ларинкс и трахея
S. Интервенции на покочните органи
T. Интервенции на храносмилателния тракт и абдомен
U. Интервенции в кърмаческа и детска възраст
V. Интервенции за болкова терапия
W. Интервенции за брахитерапия
X. Общи интервенции
Y. Ендоскопски интервенции

СЪДЪРЖАНИЕ:

A: Интервенции на очите

Категория операции 1
• Око, имплантация на леща в око след афакия или смяна на 

леща
• Око, лазерна коагулация при документирани заболявания 

на макулата
• Трансплантация на съединителна тъкан по Тофт
• Операция на катаракт с имплантация на леща
• Отстраняване на интраокулярни чужди тела
• Отстраняване на интраокулярна пластмасова леща
• Отстраняване на пре- или субретинални мембрани при за-

боляване на макула
• Enukleatio bulbi
• Exenteratio bulbi
• Операция на глаукома
• Иридектомия
• Кератотомия
• Панретинална криокоагулация
• Периферна лазерна коагулация при локална ретинална бол-

ка

• Операция при кривогледство
• Операция на симблефарон с пластика на лигавица
• Предна витректомия
• Циклокриокоагулация при глаукома

Категория операции 2
• Аблацио-операция без субретинален дренаж
• Eviszeratio orbitae при злокачествени тумори с пластика
• Клиновидна ексцизия (при екстремен астигматизъм)
• Комбинирана лензектомия както и предна витректомия 

при Catarakta congenita

Категория операции 3
• Аблацио-операция със субретинален дренаж
• Кератопластика, кератопротезиране
• Орбитотомия
• Парс плана витректомия
• Реконструкция на очна ябълка след руптура

B: Интервенции на кръвоносните съдове

Категория операции 1
• Адювантна артерио-венозна фистула при артериални или 

венозни реконструкции
• Поставяне на артерио-венозен шънт за диализа (Cimino)
• Намиране и превързване на артерия каротис екстерна или 

на някой от нейните клонове
• Намаляване на артерия каротис
• Имплантация на кава филтър (трансфеморално, трансюгу-

ларно)
• Емболектомия / тромбоектомия на периферни артерии
• Емболизация респ. хемоемболизация на екстракраниални 

съдове
• Ендоскопска лигатура на непълноценни Venae perforantes с 

или без фасциотомия
• Ендоваскуларна екстракраниална фибринолиза с микрока-

тетър
• Ендоваскуларно отстраняване на чуждо тяло, отстраняване 

на кава филтър (включително флебография)
• Ендоваскуларно склерозиране на Vena spermatica
• Ендовенозна лазерна терапия
• Отстраняване на катетър Port-a-Cath от Arteria hepatica
• Имплантация на съдова ендопротеза (включително дилатация 

и измерване на налягането) в един съдов етаж едностранно
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• Имплантация на катетър Port-a-Cath в Arteria hepatica
• Интраартериална инфузия на тромботични и емболични 

оклузии
• Интраоперативна интервенция с катетър (реканализация / 

дилатация на артерия или вена)
• Корекция на артерио-венозна фистула по крайниците
• Локален шев на съд с/без пач по горните или долните край-

ници
• Оперативно отстраняване на инфектирана съдова протеза 

периферно
• Реваскуларизация на пенис при еректилна дисфункция
• Перитонеовенозен шънт (Le Veen, Denver) или плевро- вено-

зен шънт
• Перкутанна транслуминална ангиопластика на стенози 

респ. оклузии на един съдов етаж едностранно
• Радикална операция на варици
• Реконструкция на феморо-феморални или феморо- попли-

теални супрагенуални артерии  (ендартеректомия/свързва-
не/байпас)

• Реконструкция на периферни артерии на ръка (ендартерек-
томия/свързване/байпас)

• Резекция /отстраняване на аневризма на периферни арте-
рии (Arteriae axillaris и femoralis и клони)

• Ревизия (при кръвотечение, тромбоза, инфекция) посто-
перативно или слединтервенционно както и дилатация и 
принадлежаща рентгенова услуга интраабдоминално или 
интраторакално

• Специална препарация на Arteria mammaria interna
• Суперселективна емболизация/хемоемболизация на 

екстракраниални съдове с микрокатетър
• Превръзване на Vena jugularis или на един от нейните кло-

нове
• Операция за заместване на вена (пластмаса или вена) на пе-

риферни вени
• Операция за заместване на венозна клапа на дълбоки вени 

на крака
• Венозна тромбектомия от вените на ръката
• Венозна тромбектомия от вените на краката и таза от ингви-

нално или подколянно
• VNUS Closure терапия (коагулация с радиовълни на съдова 

стена)
• Поставяне на централен катетър в артерия /вена (центр. 

порт / PermCath)

Категория операции 2
• Аксило-феморален байпас едностранно
• Емболектомия на аорта / Bifurcatio aortae от ингвинално
• Емболизация на екстрацеребрални аневризми
• Емболизация на екстрацеребрални хемангиоми
• Емболизация на богати на съдове тумори в краниоцере-

бралната и спиналната област
• Екстраанатомични байпас процедури по супрааортал-

ните артерии (Truncus brachiocephalicus, Arteriae carotis, 
subclavia)

• Феморо-феморален cross-over байпас
• Корекция на артерио-венозна фистула по главата или шията
• Локален шев на съд с / без пач интраабдоминално или ин-

траторакално
• Оперативно отстраняване на инфектирана протеза на съд 

аортно/аортно-илиачно без симултанна реконструкция
• PTCA-едносъдово заболяване (вкл. имплантация на стент)
• Реконструкция на Arteria carotis communis, interna, externa 

и Arteria vertebralis с изключение на областта в близост до 
черепната основа

• Реконструкция на Arteria iliaca чрез ендартеректомия / 
свързване / байпас

• Реконструкция на феморо-поплитеални инфрагенуални ар-
терии  (ендартеректомия / свързване / байпас)

• Реконструктивна обработка на нараняване на венозен мозъ-
чен синус

• Резекция / отстраняване на аневризма на големи артерии 
(Arteriae carotis, subclavia, iliaca)

• Резекция на туморен тромб от куха вена при тумор на бъ-
брек

• Тромбектомия на интраторакални или интраабдоминални 
артерии

• Операция за заместване на големи вени (Venae 

brachiocephalica, subclavia, iliaca, опорачни вени)
• Венозна тромбектомия на Vena cava / iliaca трансабдоминал-

но
• Вено-венозен байпас

Категория операции 3
• Аксило-бифеморален байпас (с/без ендартеректомия на 

анастомозите)
• Емболизация на церебрални аневризми
• Емболизация на церебрални съдови малформации
• Ендоваскуларна церебрална ангиопластика
• Ендоваскуларна имплантация на стент граф за лечение на 

аневризма на аорта, аортно-илиачно, на брахиоцефалните 
артерии, на големите опорачни артерии и бъбречни арте-
рии

• Ендоваскуларно затваряне на фистули на кавернозния си-
нус (катетър)

• Операция за заместване на Vena cava
• Операция за корекция на артерио-венозна фистула интра-

абдоминално или интраторакално
• Операция за корекция на малформации на съдове в бли-

зост до сърцето
• Микроваскуларна декомпресия интракраниално
• Операция на ангиом на гръбначния мозък (микрохирургич-

на)
• Операция на съдови малформации в мозъка (аневризми, 

ангиоми)
• Операция за реваскуларизация на миокарда (байпас опера-

ция)
• Поставяне на ендоваскуларна протеза от ингвинално и /или 

илиачно при аневризъм на аортата
• Портосистематичен шънт
• PTCA- многосъдово заболяване (вкл. имплантация на стент)
• Пулмонална тромбендартеректомия
• Реконструкция на крурални и педални артерии (ендарте-

ректомия / свързване / байпас)
• Реконструкция на Arteriae subclavia или vertebralis (ендарте-

ректомия, транспозиция, байпас)
• Реконструкция на аорта, аорто-илиачно, аорто-феморално, 

на Truncus brachiocephalicus и на големите опорачни арте-
рии и бъбречните артерии чрез ендартеректомия / интер-
позиция / байпас;

• Реконструкция на сегмента на Arteria carotis interna в близост 
до черепната основа (аневризъм, стеноза, койлинг)

• Реконструктивни интервенции на мозъчните съдове (екстра 
- интракраниална анастомоза, емболектомия, тромбекто-
мия)

• Резакция / отстраняване на аневризма на аорта, аортно- 
илиачно, на Truncus brachiocephalicus и на големите опо-
рачни артерии и на бъбречните артерии

• Торакална реконструкция на Arteriae subclavia, carotis 
communis, на Truncus brachiocephalicus

C: Интервенции на ендокринните жлези

Категория операции 1
• Автотрансплантация на епителни телца
• Цервикална тимектомия
• Струмектомия

Категория операции 2
• Near total thyreoidectomy или тотална тиреоидектомия
• Екстирпация на надбъбречна жлеза
• Операция при хиперпаратиреоидизъм (вкл. струмектомия)
• Операция на интраторакална струма

Категория операции 3
• Операция на Struma maligna (тироидектомия с диагностич-

на лимфаденектомия)

D: Интервенции на двигателните органи

Категория операции 1
• Става, резекция на плика
• Става, резекция на част от връзка
• Става, резекция на свободно тяло
• Става, хрущялна хирургия
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• Става, частична синовектомия
• Става, пробиване по Приди (Pridie)
• Премахване на екзостози в голяма става
• (Частична) ампутация на средна част на ръката/ подлакътни-

ца/ горна част на ръката и метатарзална кост/бедро/подбе-
дрица

• Артродеза на лакът, китка, колянна или скакателна става
• Артролиза на става
• Артроскопска операция на тазобедрена става (хрущялна хи-

рургия, лимбна хирургия, синевектомия)
• Трепанация на голяма тръбна кост при остеомиелит
• Лечение на псевдоартроза на големи кости с ударновълнова 

терапия
• Сухожилен шев (в областта на ръката или крака)
• Кръвна репозиция на тазобедрена става (при вродена или 

травматична луксация)
• Диагностична артроскопия на раменна става / китка / тазо-

бедрена става
• Операция с дренаж на абсцес на тръба по дълги кости
• Ендопротеза става
• Отстраняване на рентгенологично нелокализирано чуждо 

тяло от става
• Отстраняване на безциментни големи ендопротези (хъл-

бок, коляно, лакът, скакателна става, рамо)
• Епифизиодеза и сходни влияещи на растежа операции на 

епифизни фуги
• Първа безкръвна репозиция на вродена луксация на тазобе-

дрена или колянна става
• Екстирпация на бедрена глава (Girdlestone операция) или на 

главата на хумеруса
• Екстирпация на главата на лъчевата кост
• Външен фиксатор на голяма кост
• Операция, заместваща функция при нервна парализа чрез 

преместване на сухожилие
• Става, артродеза (втвърдяване) включително остеосинтеза 

при седловидна става на палеца, основна става на палеца 
на крака, метатарзална става

• Става, резекция на менискус или частична резекция на ме-
нискус

• Става, шев на ротаторен маншет
• Става, Notch пластика
• Става, шев на странична връзка включително пластика (ко-

ляно, скакателна става, лакътна става, палец, пръст)
• Става, субакромиална декомпресия
• Закрита репозиция на тазобедрена става
• Закрита репозиция на бедрена глава
• Закрита репозиция на фрактура на голяма тръбна кост и въ-

трекостна фиксация
• Изстъргване на огнище при тумори на поясния отдел на 

гръбначния стълб
• Преместване на адуктори
• Имплантация на помпи за лумбално интратекално прилага-

не на медикаменти
• Интерпозиционна артропластика на седловидна става на 

палеца
• Интерспинозен спейсър (1 етаж)
• Картилагинерно премахване на екзостоза
• Клиновидна резекция от тарзус
• Удължаване на флексорно сухожилие на коляно
• Кост, малка, остеотомия за удължаване/скъсяване/транспо-

зиция вкл. остеосинтеза
• Компресионна остеосинтеза на голяма кост с пластина или 

пирон
• Шев на кръстовидна връзка или пластика на кръстовидна 

връзка
• Ламинектомия при стеснение на прешленен канал макро-

скопска (1 етаж)
• Макроскопска дискектомия дорзално (поясен, гръден, 

шиен отдел на гръбначния стълб) (1 етаж)
• Смяна на вътрекостен пирон
• Микрохирургическа декомпресия при вертебро-стенози (1 

етаж)
• Шев на флексорно сухожилие проксимално на китката или 

скакателната става
• Открита репозиция на клавикула
• Открита репозиция на акромио-клавикуларна става (вкл. 

пластика на фасция)

• Открита репозиция на луксация на голяма става или на 
фрактура на голяма кост

• Открито освежаване на псевдоартроза
• Операция при контрактура на Dupuytren – тотална фас-

циектомия
• Операция на епикондилит по всеки метод
• Операция на хабитуална/ рецидивираща луксация на рамо
• Операция на нестабилна капачка на коляното или на тежка 

Chondropathia patellae
• Операция на псевдоартроза на ладиевидната кост
• Операция при синдром на карпален тунел включително не-

вролизи и тендолизи
• Операция на Hallux valgus/rigidus (по всеки метод, също и 

със субкапитална остеотомия на Os metatarsale I включител-
но евентуална остеосинтеза)

• Операция на висок калканеус
• Операция на висока лопатка
• Операция на нестабилна китка (напр. dorsal wrist 

stabilization)
• Операция на спинален абсцес или кръвотечение (екстраду-

рално)
• Операция за запазване на менискус чрез шев или аналоги-

чен метод
• Остеохондрална трансплантация в колянна става напр. мо-

зайка-пластика
• Остеосинтеза, серклаж или стягаща превръзка на малка 

кост включително на предхождащата остеотомия или наме-
стване

• Отстраняване на материал при остеосинтеза на гръбначен 
стълб (винтове, пластини)

• Остеотомия или остеоклазия на голяма кост включително 
евентуална остеосинтеза

• Пателектомия
• Перкутанна интрадискална нуклеотомия
• Перкутанна кифопластика с вкарване на цимент (1 етаж)
• Перкутанна вертебропластика с вкарване на цимент (1 

етаж)
• Операция на плоско стъпало, криво стъпало или Pes 

excavatus от всякакъв вид
• Операция на псевдоартроза с обширна спонгиозна пласти-

ка
• Реконструкция на ротаторен маншет чрез трансфер на мус-

кули и сухожилие
• Реконструкция на сухожилие (ахилесово сухожилие, 

Ligamentum patellae, сухожилие на ректус)
• Реконструктивни интервенции на метафиза
• Резекция на акромио-клавикуларна става
• Скъсване на ретинакулум при луксация/ частична луксация 

на колянна капачка (латерално освобождаване)
• Остеосинтеза на шийката на бедрената кост / пробиване на 

отвор за облекчаване на шийката на бедрената кост/ поста-
вяне на тел с пробиване на шийката на бедрото

• Премахване на винт от шийката на бедрото и премахване на 
пластина

• Операция на тортиколис, скаленотомия
• Реконструкция на сухожилие чрез трансплантация на сухо-

жилие
• Спондилодеза - безинструментна фузионна операция от 

дорзално (до 3 прешлена)
• Теносиновектомия на няколко сухожилия при първичен 

хроничен полиартрит (pcP)
• Тотална синовектомия и обширна артролиза на големи ста-

ви
• Трансплантация на голяма кост (вкл. вземане)
• Коригираща остеотомия на голяма кост (освен остеотомия 

на фемур) вкл. евентуална остеосинтеза
• Обработка на петрохантерна фрактура (интрамедуларно 

или винт и пластина)
• Обработка на разкъсване на мускул или на мускулна херния
• Пункция на прешленно тяло ( с използване на образен ме-

тод)
• Репозиция на прешлен включително гипсов корсет
• Обработка на рана с отваряне на влагалища на сухожилия 

или стави

Категория операции 2
• Артроскопска реконструкция на сухожилие на бицепса вкл. 
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всички допълнителни интервенции в раменната става
• Артроскопска реконструкция на предна или задна кръстна 

връзка чрез имплантатна връзка (трансплантат) с/без под-
силване вкл. всички допълнителни интервенции в областта 
на ставата

• Хордотомия (отворена и перкутанна)
• Операция за заместване на палец (полицизация)
• Отстраняване на безциментни големи ендопротези (хъл-

бок, коляно, лакът, скакателна става, рамо), ако части все 
още са здраво фиксирани в костта

• Отстраняване на циментирани големи ендопротези (хъл-
бок, коляно, лакът, скакателна става, рамо)

• Остеотомии на фемур вкл. остеосинтеза (коригираща осте-
отомия)

• Хемипротеза на големи стави
• Изстъргване на огнище при Тбц или тумори на шийния или 

гръдния отдел на гръбначния стълб
• Артродеза на скакателна става
• Репозиция на ацетабулум и таз и остеосинтеза вкл. спонги-

озна пластика
• Комплексна реконструктивна операция на китка на всички 

пет лъча
• Комплексна реконструктивна операция на крак на всички 

пет лъча
• Вътрекостен пирон с фиксиране
• Микро-/ендомикроскопска дискектомия дорзално (поясен, 

гръден, шиен отдел на гръбначния стълб) (1 етаж)
• Едносегментно закрепване на шийния отдел на гръбначния 

стълб от дорзално със серклажи (освен CI, CII)
• Реконструкция на комплексни наранявания на ръка (мин. 2 

структури на: съдове, нерви, сухожилия, кости)
• Субталарна артродеза (тройна артродеза)
• Вентрална дискектомия (поясен, гръден, шиен отдел на 

гръбначния стълб) без дискова протеза (1 етаж)
• Остеосинтеза с превръзка, с премахване на тумор и костен 

цимент
• Обработка на отворена Spina bifida или целе

Категория операции 3
• Остеотомия на таз включително евентуана остеосинтеза
• Удължаване на крак (по всеки метод)
• CI-CII-фузия в комбиниран метод
• Фиксиране с винт на dens axis
• Дискова протеза (1 етаж)
• Хемипелвектомия/ екзартикулация на тазобедрена става
• Задна фузия на шийния отдел на гръбначния стълб с пласти-

ни или аналогични системи при фрактури (до 2 етажа)
• Инструментна стабилизация дорзално (до 2 етажа)
• Интеркорпорална или вентрална стабилизация (1 етаж)
• Операция на интрадурален тумор на гръбначния мозък 

(микрохирургична)
• Операция на комплексни фракрути-изкълчване на тазобе-

дрена става (главичка, ацетабулум, таз) вкл. остеосинтеза и 
спонгиозна пластика

• Остеосинтеза с пластина или фиксатор вътрешно на гръд-
ния, поясния отдел на гръбначния стълб при фрактури (1 
етаж)

• Реплантация на отделена част от тялото
• Тотална ендопротеза на голяма става (хълбок, коляно, лакът, 

скакателна става, рамо)
• Вентрална дисектомия (поясен, гръден, шиен отдел на гръб-

начния стълб) с дискова протеза (1 етаж)
• Предни остеосинтези при фрактура на шиен прешлен с 

костен блок и пластина (макс. 2 двигателни сегмента)
• Заместване на прешленно тяло при тумори или фрактури 

(имплантация на изкуствено прешленно тяло) (1 етаж)

E: Акушерски интервенции

Категория операции 1
• Оперативно лечение на руптура на матката

F: Интервенции на мъжките полови органи

Категория операции 1
• Поставяне (хирургично) на шънт при приапизъм
• Епидидимовазостомия, вазовазостомия

• Хидроцеле със затваряне на отворен Processus vaginalis
• Хипоспадия проксимално на гланса
• Хипоспадия-пластика (пластика на гланс)
• Операция на крипторхизъм
• Операция на варикоцеле
• (Частична)ампутация на пенис, уретеректомия на мъжа
• Пенис протеза (неподвижна)
• Пластична корекция на изкривяване на пениса
• Простатектомия или резекция на простата

Категория операции 2
• Динамична пенис протеза, повече от  2 компонента
• Emaskulatio totalis

Категория операции 3
• Еписпадия-пластика
• Комплексна реконструкция на пенис (с уретра)
• Радикална простатектомия (вкл. отстраняване на семенно 

мехурче) с/без отстраняване на лимфен възел

G: Интервенции на женските полови органи

Категория операции 1
• Колпоклезис (оперативно затваряне на вагината)
• Колпосуспенсия и пластика на диафрагма
• Екстирпация на вагинален чукан
• Консервативна (запазваща матката) операция на миома
• Метропластика (Uterus duplex, Uterus bicornis unicollis и.т.н.)
• Операция на аднекси, едно- или двустранно (с изключение 

на лигатура на маточна туба)
• Термоаблация или аблация на ендометриума (включително 

кюретаж при концепция за едномоментно лечение)
• Екстирпация на матката per vaginam, чрез лапаротомия (с и 

без аднекси)
• Фиксация на вагина при пролапс на задна стена на влагали-

щето

Категория операции 2
• (Ре) конструкция на вагина със свободен кожен трансплан-

тат
• Радикална операция на карцином на маточното тяло (също 

и с лимфни възли)
• Радикална операция на карцином на вулвата (също и с 

лимфни възли)

Категория операции 3
• Овариален карцином /аднекси тумор на малигнени аднек-

си, радикална операция с лимфаденектомия и оментекто-
мия

• Радикална операция на карцином на маточната шийка или 
карцином на тялото на матката включително параметрии и 
лимфни възли

• предна и задна екстирпация на малък таз при рецидив на 
тумор

H: Интервенции по хематопоетичната и лимф-
ната система

Категория операции 1
• Биопсия по Daniel (прескалинна биопсия на лимфни възли)
• Екстирпация на голям пакет лимфни възли
• Екстирпация на сентинелни лимфни възли при рак на гър-

дата и меланом

Категория операции 2
• Дисекция на лимфни възли на шия (Neck dissection)
• Стадиране (дори и да има спленектомия и самплинг на ня-

колко нива лимфни възли)
• Частична резекция на слезка
• Обработка на руптура на слезката (запазваща органа)

I: Интервенции по кожа, подкожие и съедини-
телна тъкан

Категория операции 1
• общирна секвестротомия / некрозектомия в областта на 
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слабините/крайниците (също и с промивен и вакуум дре-
наж)

• Пластика на кожно-мускулно ламбо или артериална пласти-
ка с ламбо

• Имплантация на експандер-протеза за разтягане на кожа
• Корекция на синдактилия
• Ламеларна ексцизия при изгаряния
• Имплантация на тел-магнит в клепач
• Некректомия, обширна (над 20 см2)
• Операция на V-флегмон
• Операция на Panaritium tendinosum/osseum с некрозекто-

мия
• Блефаропластика на горни и долни клепачи
• Пробна ексцизия с с шев - на дълбоки, субфасциални тумо-

ри
• Трансплантация на разделена кожа (дермис), цяла кожа, ко-

риум, мешграфт
• Пластика на ламбо със стъбло или ротиране на ламбо
• Обширна ексцизия (диаметър от 80 мм нагоре) на тумор на 

кожата

Категория операции 2
• Микрохирургична трансплантация на мускул или кожа
• Резекция на сакрококцигеален тератом

Категория операции 3
• Микроваскуларен трансфер на тъкан на композитно ламбо
• Резекция на сакрококцигеален тератом с интрапелвична 

част

J: Интервенции по сърцето

Категория операции 1
• Прилагне на временен пейсмейкър трансвенозно, трансе-

зофагеално
• Асистирана циркулация посредством интрааортна балон- 

помпа
• Device (интервенционално) затваряне на атриален септален 

дефект, вентрикуларен септален дефект, Ductus arteriosus 
Botalli (DAB), ляво ухо на сърцето, персистиращ форамен 
овале (ПфО)

• Диагностична електрофизиология
• Сърдечен катетър без интервенция (вкл. катетър на дясно 

сърце)
• Имплантация/ ревизия на спейсмейкър или имплантация на 

дефибрилатор
• Трансвенозна ендомиокардна биопсия

Категория операции 2
• Кардиомиотомия
• Разделяне/лигатура на Ductus arteriosus Botalli
• Епикардна имплантация на електроди посредством торако-

томия
• Експлоративна торакотомия след интервенции от сърдечна-

та хирургия (кървене, хемодинамична нестабилност и т.н.) 
без сърдечно-белодробна машина

• Шев миокард (след нараняване)
• Операция на сърце/перикард (биопсия, дренаж)
• Перкутанна катетър аблация

Категория операции 3
• Декортикация при бронирано сърце/констриктивен пери-

кардит
• Интервенции по предсърден или вентрикулен септум
• Експлоративна торакотомия след интервенции от сърдечна-

та хирургия (кървене, хемодинамична нестабилност и т.н.) 
със сърдечно-белодробна машина

• Сърдечна, сърдечно-белодробна трансплантация
• Имплантация/ ревизия на лявовентрикулна / или дясновен-

трикулна  асистираща система/изкуствено сърце
• Кардиектомия
• Коригираща операция на вроден сърдечен порок
• Миокардна аблация при артериални или вентрикуларни 

аритмии
• Операция при порок на сърдечната клапа (всеки метод)
• Реконструктивна интервенция по вентрикуларна стена или 

септум (аневризма, руптура и т.н.)

• Резекция на тумор на сърцето
• Транссептална катетърна аблация или аблация на бело-

дробни вени при предсърдно мъждене
• Валвулопластика и/или клапно протезиране (аортна клапа, 

митрална клапа, пулмонална клапа, трикуспидална клапа)

K: Интервенции по челюстни и лицеви кости

Категория операции 1
• Едностранна резекция на външни дялове от челюстна става 

(еминентектомия)
• Отстраняване на чуждо тяло от дълбоки тъканни слоеве в 

областта на челюстта и лицето
• Екстракапсуларна операция на анкилоза на челюстна става
• Екстраорална или перорална резекция на вкостенен 

Ligamentum stylohyoideum
• Транспозиционна остеотомия на челюстна става
• Костна рефиксация на Ligamentum kanthi посттравматично
• Разпростираща се извън компартмънта киста, по-голяма от 

2 апикални региона
• Открита инспекция на челюстна става
• Открита репозиция и остеосинтеза на фрактура на лицево- 

черепни кости (едноповърхностна или многоповърхност-
на)

• Операция за запазване или реконструкция на Discus 
articularis

• Операция при хабитуална луксация на челюстна става едно-
странно

• Остеосинтези в областта на лицето при травма или туморна 
хирургия

• Остеотомия вкл. остеосинтеза в рамките на квадрант с алве-
оларен израстък

• Радикална операция на доброкачествени тумори без връзка 
с черепната основа или гръбначния стълб или с артерия, 
снабдяваща мозъка, стигаща надълбоко, с диаметър над 3 
см (напр. централен епулис, кистичен адамантином)

• Репозиция и ретенция на фрактура на орбитално дъно
• Обработка на  Blow-Out фрактура

Категория операции 2
• Обширна екстирпация на малигном (хемимандибулекто-

мия, хемимаксилектомия, хемиглосектомия – без връзка с 
артериите, снабдяващи мозъка, или черепната основа, или  
гръбначния стълб

• Хемипротеза на челюстна става
• Реконструкция на дчелюстна става едностранно
• Моделираща артропластика вътре (челюстна става)
• Оперативно решение на костна анкилоза на челюстна става
• Репозиция на дислоциран фрагмент от Caput mandibulae 

при фрактура на долна челюст
• Ревизия на челна кост при травма или тумор или възпале-

ние (напр. репозиция на фрагмент)
• Транскраниална орбитотомия (тумор, облекчаване на опти-

кус)
• Частична резекция или реконструкция на долна челюст
• Обработна на фрактура на челна кост

Категория операции 3
• Обширни корекции при Dysostosis craniofacialis или 

mandibulofacialis
• Едностранна резекция на тумор с връзка с черепната основа 

или с гръбначния стълб или с артерия, снабдяваща мозъка
• Реконструкция на комплексни дефекти в лицевия дял на че-

репа
• Тотална ендопротеза на челюстната става
• Обработка на комплексни наранявания и фрактури по ли-

цевия дял на черепа вкл. оперативна репозиция, остеосин-
теза, екстензия, обработка на меки части, за етаж (долна 
челюст, средна част на лицето, челна кост)

L: Интервенции на бял дроб, бронх и торакс

Категория операции 1
• Бронхоскопска редукция на белодробния обем
• Шийна медиастинотомия
• Лазерно отстраняване на тумори на дихателните пътища
• Медиастиноскопия
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• Операция на плеврален емпием (торакотомия)
• Пробна торакотомия с/без пробна ексцизия (PE) с/без ре-

зекция на ребро
• (Частична)резекция на ребро
• Терапевтична бронхоскопия (изсмукване и дилатация)
• Торакоскопия - терапевтична (напр. залепяне с фибриново 

лепило, симпатектомия)

Категория операции 2
• Операция на плеврален емпием /белодробен секвестър с 

некрозектомия
• Пневмонектомия обикновена (без отваряне на перикарден 

прозорец)
• Сегментна резекция на бял дроб екстраанатомична
• Частична резекция на стернума и реконструкция
• Реконструкция на стена на торакса (също и при дефект на 

ребра)
• Стабилизиране на стена на торакса при нестабилен торакс 

поради фрактура
• Резекция на тумор на диафрагмата и реконструкция
• Резекция на тумор в медиастинума

Категория операции 3
• Декортикация на бял дроб
• Корекция на птичи гърди респ. обущарски гърди вкл. евен-

туални остеотомии на ребра и стернум
• Лобектомия/Сегментна резекция на бял дроб - анатомична
• Маншетна резекция на трахея и/или бронх (напр. карцино-

ид)
• Операция при нестабилност в стернума /разцепване на 

стернума след интервенции от сърдечната хирургия
• Пневмонектомия интраперикардиална или разширена 

(плевра, диафрагма)
• Резекция на стернум и реконструкция
• Трансплантация на крило на бял дроб

M: Интервенции на женска гърда

Категория операции 1
• Капсулотомия при конструктивна фиброза
• Реконструкция на женска гърда след операция на карцином 

с експандер или имплантат
• Операция на гинекомастия
• Оперативна реконструкция на мамила
• Частична резекция на мамила или Ablatio mammae при до-

брокачествени и злокачествени тумори

N: Интервенции на устната кухина и лицето

Категория операции 1
• Абсцес-тонзилектомия
• Двустранна тонзилектомия и аденотомия
• Биканаликуларна силиконова интубация на слъзните пъти-

ща
• Dacryocystorhinostomia externa (за образуване на лигавичен 

байпас)
• Интраорална мускулна трансплантация
• Интраорално отстраняване на сиалолит с пластика на канал-

че
• Енуклеация на паротиден тумор
• Ексцизия на перкутанни, достигащи до челюстната кост фи-

стули по лицето
• Ексцизия/екстирпация на тумор/ гнойна рана (с диаметър 

над 30 мм) по лицето
• Екстирпация на Glandula sublingualis
• Екстирпация на Glandula submandibularis
• Екстирпация на преаурикуларна фистула или киста
• Екстирпация на ранула
• Гингивопластика и парадонтален дебридемен с интраден-

тално затваряне за всеки квадрант
• Инцизия и дренаж на флегмон на пода на устната кухина, 

езика, меките части на лицето и главата на ретрофаринге-
ално пространство или на шията

• Реконструкция на ъгъл на устата
• Операция на медианна или латерална фистула на шия или 

киста, без връзка с фаринкса

• Парциална или тотална паротидектомия
• Пластична корекция на слюнчена фистула
• Пластично затваряне на фистула между горночелюстен си-

нус и преддверието на устата
• Ретроградна реконструкция на слъзните пътища
• Затваряне на цепка на твърдото небце
• Затваряне на цепка на устна
• Затваряне на напречна цепка на бузата
• Редукция на език при микроглосия
• Частична резекция на език

Категория операции 2
• Каналикулоцисториностомия или конюнктивоцистори-

ностомия (с протеза на слъзните пътища)
• Каналикулоцистостомия
• Цисторинопластика

O: Интервенции на носа и околоносните кухи-
ни

Категория операции 1
• Операция на хоанална или носна атрезия
• Екстирпация на носна фистула или киста
• Инфундибулотомия
• Радикална операция на горночелюстен синус
• Операция на назофарингеален фибром без предхождаща 

операция
• Операция при озена
• Радикална операция на назофарингеален фибром с пред-

хождаща операция
• Репозиция и обработка на отворена фрактура на носната 

кост
• Операция на ринофима
• Пластика на лигавицата на устата при Morbus Osler
• Операция на сепум
• Операция на решетъчна кост
• Операция на челен синус
• Трансназална ендоскопска операция на горночелюстен си-

нус

Категория операция 2
• Пластика/ реконструкция за заместване на нос
• Транссептална или трансетмоидална/трансназална опера-

ция при забоявания на клиновиден синус

P. Интервенции на нервна система и мозъчен 
череп

Категория операции 1
• Алопластична реконструкция при фациалис пареза
• Антротомия респ. трепанация на мастоиден израстък, ма-

стоидектомия
• Външен дренаж на мозъчен вентрикул вкл. измерване на 

мозъчно налягане вентрикуларно и паренхиматозно
• Изпразване на субдурален хематом чрез пробиване на от-

вори
• Ексцереза на eines Nervus glossopharyngeus
• Ексцереза на клони на периферните нерви
• Екстирпация на тумори на периферни нерви без пластика 

на нерв
• Разкриване на дура при ендокраниални усложнения
• Резекция на симпатиков ствол (лумбално, цервикално или 

торакално)
• Измерване на мозъчно налягане
• Имплантация на епидурални електроди и на стимулатор за 

гръбначния мозък
• Имплантация на помпи за вентрикуларно интратекално 

прилагане на медикаменти
• Интрацеребрален микрокатетър вкл. рентген за специална 

диагностика вкл. дигитална субтракционна ангиография 
вкл. измерване на налягането

• Микрохирургическа интерпозиция респ. трансплантация 
на нерв

• Микрохирургическа невролиза и/или трансплантация на 
нерв

• Двигателни мускули / пластика, заместваща нерви
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• Ръбцова екцереза на Nervus mandibularis
• Шев на нерви
• Операция на черепна кост без отваряне на Dura (екстирпа-

ция на тумори, импресионни фрактури, остеомиелит)
• Операция при неврином на Мортън
• Операция на екстрадурален тумор на гръбначния мозък
• Опикотомия при тромбоза на централните вени
• Препарация на Nervus facialis или неговете клонове
• Пластика на черепен покрив
• Резекция на черепен шев при краниосиностози (един чере-

пен шев)
• Поставяне на сребърна скоба или екцереза на клони на пе-

риферните нерви
• Термокоагулация или блокада на Nervus trigeminus
• Ваготомия
• Вентрикулография
• Обработка на енцефало-  респ. миеломенингоцеле

Категория операции 2
• Cross-face пластика на нерв при парализа на лицевия нерв 

(микрохирургическа)
• Пластика на Dura при ликворни фистули
• Изпразване на епидурален хематом чрез остеопластична 

краниотомия
• Изпразване на интракраниален абсцес чрез пробиване на 

дупка
• Екстирпация на Sinus dermalis
• Екстирпация на тумори на периферните нерви с пластика 

на нерв
• Фациална декомпресия, интратемпорална
• Имплантация на таламус електроди за интермитираща сти-

мулация
• Имплантация на дълбоки електроди за мозъчна стимулация
• Интерфасцикуларна, микрохирургическа трансплантация 

на лицев нерв
• Краниотомия за обработка на ликворна фистула (с изклю-

чение на областта на черепната основа)
• Микрохирургическа DREZ (Dorsal Root Entry Zone 

Coagulation) на освободен гръбначен мозък
• Микрохирургическа интерпозиция респ. трансплантация 

на нервен плексус
• Миктохирургическа невролиза на плексус
• Микрохирургическа операция на интрадурален абсцес или 

кръвотечение на гръбначен мозък
• Микрохирургическа спино-фациална анастомоза при пара-

лиза на лицевия нерв
• Шев на нервен плексус (микрохирургически)
• Операция на черепна кост с отваряне на Dura, без интер-

венция в мозъка
• Операция при остеомиелит на челна кост или черепен по-

крив
• Операция на арахноидална киста в областта на главния мо-

зък
• Периорбирална ревизия на Nervus Opticus
• Шънт операция или вентрикулоцистерностомия при хид-

роцефалус
• Стереотактично изпразване на абсцес и/или поставяне на 

катетър
• Стереотактично изпразване или лиза на интрацеребрални 

кръвотечения
• Стереотактична мозъчна биопсия
• Стереотактична имплантация на вътретуморен катетър или 

изотопи
• Стереотактична имплантация на таламус и дълбоки елек-

троди за стимулация на мозъка
• Стереотактична вентрикулоцистерностомия
• Стереотактична пункция на киста и/или поставяне на кате-

тър
• Обработка на фронтобазални или латеробазални травми  

с / без пластика на Dura

Категория операции 3
• Интервенции при епилепсия (локализация и изключване на 

фокус)
• Изпразване респ. екстирпация на интракраниален абсцес 

за остеопластична краниотомия
• Изпразване на интрацеребрален хематом чрез остеоплас-

тична краниотомия
• Присаждане на фациалис или невротизация на Rosenthal
• Хемисферектомия
• Краниотомия за обработка на ликворна фистула на череп-

ната основа
• Микрухирургическа интракраниална интерпозиция респ. 

трансплантация на нерви
• Операция на болест на Meniere / невректомия на Nervus 

vestibularis
• Реконструкция на нервен плексус
• Операция на черепна кост с отваряне на Dura и интервен-

ция в мозъка
• Операция на арахноидална киста в областта на малък мозък
• Операция на интракраниален интрадурален тумор
• Декомпресия на оптикус
• Стереотактична радиохирургическа интервенция 

(Linac,Gamma-Unit)
• Стереотактична хипофизектомия
• Таламотомия или палидотомия
• Транскраниална обработка на пенетриращи черепно- мо-

зъчни наранявания (напр. изстрел и т.н.)
• Трансфеноидална или транссептална или трансетмоидална 

или субфронтална операция на тумор на хипофизата

Q: Интервенции на ушите

Категория операции 1
• Премахване на едностранни хиперостози на слуховия канал 

или екзостози
• Пластика на слуховия канал
• Мирингопластика
• Радикална операция на средно ухо
• Частична резекция или ампутация на ушна мида (без рекон-

струкция)
• Тотална (ре)конструкция на ушна мида
• Тимпанотомия
• Намаляване на радикална кухина

Категория операции 2
• Кохлеарен имплант
• Радикална операция на ухо с операция на ушния лабиринт
• Радикална операция на ухо с операция на синус
• Пластика на стреме

Категория операции 3
• Тимпанопластика с допълнителни интервенции (възстано-

вяване на звукопроводимост)

R: Интервенции на фаринкс, ларинкс и трахея

Категория операции 1
• Образуване на трахео-езофагеален шънт и/или поставяне 

на гласова протеза
• Ендоларингеална операция за раширение на гласни връзки
• Пластика на ламбо при трахеални стенози
• Латерална фиксация на гласна връзка отвън
• Микрохирургическа операция на ларинкс, хипофаринкс 

или на трахеа
• Миотомия за рехабилитация на гласа или при нарушения 

при поглъщането
• Операция на вродена фистула на шия или киста с връзка с 

фаринкса
• Фаринготомия
• Частична резекция на основата на езика
• Трахеална пластика „Cross Hatching“, фиксираща пластика, 

латеропексия
• Трахеопексия с конци
• Трахеотомия, трахеостомия
• Увуло-палато-фарингопластика с / без тонзилектомия
• Пластика на меко небце (velopharynx)
• Суспенсия на основата на езика или суспенсия на подезична 

кост или редукция на език

Категория операции 2
• Частична резекция на ларинкс
• Тотална ларингектомия
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Категория операции 3
• Ларингектомия с дисекция на лимфни възли на шия (Neck 

dissection)
• Резекция на обширни карциноми на език, пода на устната 

кухина или фаринкса с Neck-dissection
• Напречна резекция на трахеа

S: Интервенции на пикочните органи

Категория операции 1
• Отваряне на паранефритичен абсцес
• Неправилно положение на уретера при ретроперитонеална 

фиброза
• Литотрипсия на камъни в пикочния мехур
• Нефректомия
• Нефропексия
• Резекция на киста на бъбрек
• Оперативна нефростомия
• Пробна екцизия мехур
• перкутанна нефролитотрипсия (инструментално- инвазив-

на)
• Пиелотомия
• Слингова операция абдоминално-вагинално (Burch, фасция 

пластика)
• Секцио алта с отстраняване на камъни и чужди тела (цис-

тостомия)
• Частична резекция на пикочен мехур
• Трансуретрална резекция на тумори на пикочния мехур
• Трансуретрална коагулация на малки тумори с пробна ек-

цизия
• Трансуретрална резекция на запушване на шийката на пи-

кочния мехур
• TVT (Tensionfree vaginal tape) или аналогични методи
• Уретерокутанеостомия, кожна фистула на бъбречно легенче
• Уретерореноскопия
• Уретеротомия с отстраняване на камък или доброкачествно 

образувание
• Пластика на уретер
• Уретротомия интерна

Категория операции 2
• Антирефлуксна пластика
• Пластика за разширяване на пикочния мехур
• Везико-вагинална фистула, ентеровезикална фистула
• Пластика на сфинктер на пикочния мехур от алопластичен 

материал, повече от 2 компонента
• Нефректомия на септичен бъбрек
• Оперативно лечение на руптура на бъбрека, руптура на пи-

кочен мехур, руптура на пикочен канал
• Пластики на бъбречно легенче
• Вторична нефректомия
• Частична резекция на бъбрек
• Имплантация на уретер в пикочния мехур
• Уретеро-уретеростомия

Категория операции 3
• Автотрансплантация на бъбреци
• Операция за заместване на пикочен мехур
• Операция за заместване на пикочен канал
• Нефроуретеректомия с маншет на пикочния мехур
• Операция на тумор на бъбрек, запазваща органа
• Радикална цистектомия с отстраняване на лимфен възел (с 

проста и семенно мехурче, с утерус и аднекси)
• Радикална нефректомия с/без лимфаденектомия, с/без 

екстирпация на надбъбречна жлеза
• Суправезикално отвеждане на урина от всякакъв вид (с из-

ключение на кожна фистула на уретера и перкутанно от-
веждане)

• Имплантация на уретер в дебелото черво (също и двустранно)

T: Интервенции на храносмилателния тракт и 
абдомен

Категория операции 1
• Дистална резекция на стомах
• Абдоминална ректопексия

• Премахване на дивертикул на Meckel
• Amputatio recti
• Апендектомия
• Обширна адхезиолиза (с основание, напр. след перитонит, 

илеус, при ендометриоза)
• Холецистектомия
• Сегментна резекция на колон (без лимфни възли)
• Колотомия
• Резекция на тънко черво
• Поставяне на сонда в тънкото черво
• Дуоденотомия
• Емболизация на тумори на вътрешни органи
• Ентероанастомоза вкл. затваряне на гастроинтестинална 

стома
• Екцизия на Ulcus ventriculi
• Експлоративна лапаротомия или експлоративна лапаросто-

мия
• фекална диверсия по Hartmann (без резекция на сигма, със 

строма)
• Фенестрация на киста на черния дроб
• Гастроентеростомия (като регионално самостоятелна ин-

тервенция)
• Гастроинтестиална стома
• Гастропексия
• Гастротомия с цел спиране на кръвотечение
• Хемороидектомия по Милиган-Морган, Паркс, Лонго
• Илеоцекална резекция
• Имплантация на система за SNS (sacral nerve stimulation) и 

спейсмейкър вкл. пробна стимулация
• Инцизия на флегмон на тазовото дъно, на инфилтрация на 

урина
• Коригираща операция при гастроинтестиална стома (сте-

ноза, пролапс, херния)
• Лобектомия на черен дроб
• Оментектомия (тотална)
• Операция на пролапс на ректума по Delorme
• Операция на херния
• Операция на инвагинация без резекция (репозиция)
• Операция на херния на диафрагма
• Операция на илеус
• Операция на интраабдоминален абсцес (напр. субфрени-

чен, субхепатичен)
• Перкутанна холецистостомия
• Перкутанна терапевтична пункция на жлъчни канали с дре-

наж
• Postanal repair
• Пилоропластика (всеки метод)
• TEM (трансанална ендоскопска микрохирургия) на ректума
• Релапаротомия
• Резекция на перинеален рецидив след екстирпация на рек-

тум от перинеално вкл. адхезиолиза
• Ретроперитонеални тумори
• Реконструкция на сфинктер
• Спленектомия
• Перитонизация на перфорация на черво
• Перитонизация на перфориран Ulcus ventriculi sive duodeni
• Затваряне на анална фистула с пластика на ламбо
• Обработка на руптура на черен дроб с изключение на ре-

зекция

Категория операции 2
• Резекция с аностомоза след резекция на дебело черво (сте-

ноза, рецидив) вкл. адхезиолиза
• Билиарна диверсия при жлъчен рефлукс
• Билиодигестивна анастомоза с/без холецистектомия
• Частична резекция на колон (с лимфни възли)
• Дистална резекция на стомах при карцином (с лимфаде-

нектомия компартмент 1, оментектомия)
• Дистална резекция на стомах с трудно дуоденално затваря-

не (напр. Bsteh-Nissen)
• Екстирпация на интрамурален тумор на езофагуса (напр. 

лейомиом)
• Резекция на жлъчен канал
• Хемихепатектомия
• Интрахептална анастомоза
• Илеостома или джоб на илеум на Kock
• Последваща резекция при Ulcus pepticum jejuni
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• Операция при дивертикул на Zenker отвън
• Операция на остър панкреатит (некрозектомия, секвестро-

томия, с/без строма)
• Операция на киста на холедохус
• Операция на херния на диафрагма с интраторакална препа-

рация на абдоминални органи
• Операция на дуоденален дивертикул или на дуоденална сте-

ноза или на дуоденална атрезия
• Операция на дивертикул на Zenker
• Реконструкция на езофагус със стомах, тънко черво, дебело 

черво (със стъбло)
• Лява резекция на панкреаса
• Панкреатикоцисто(дукто)йеюностомия / Операция на киста 

на панкреаса
• Проксимална резекция на стомах
• Реконструкция по Хартман вкл. адхезиолиза
• Ревизия на Ductus choledochus с/без холецистектомия
• Сегментна резекция на черен дроб
• Субтотална колектомия с/без илеоректостомия
• Трансдуонедална папилотомия
• Перитонизация при перфорация на езофагус
• Операция Billroth I - Billroth II
• Операция Billroth II - Billroth I
• Затваряне на интестино-везикална фистула
• Затваряне на ректовагинална или цистовагинална фистула
• Предна резекция на ректум

Категория операции 3
• Екстирпация на абдоминални тумори (напр. тумор на 

Вилмс, лимфоми) без резекция на черво
• Гастректомия (с лимфаденектомия Компартмент 1, омен-

тектомия, спленектомия)
• Операция на езофаготрахеална фистула
• Реконструкция на езофагус със свободен трансплантат на 

тънко черво
• Резекция на езофагус трансмедиастинално или транстора-

кално
• Трансплантация на панкреас
• Резекция на папила включителн реконструкция
• Парциална дуоденопанкреатектомия (с глава на панкреаса)
• Проктоколектомия с илеоанална анастомоза
• Екстирпация на ректум вкл. стома
• Резекция на перинеален рецидив след екстирпация на рек-

тум абдомино-перинеално вкл. адхезиолиза
• дълбока предна резекция на ректум, анастомоза под 5 см 

над ануса или с колоанална анастомоза
• Тотална дуоденопанкреатектомия

U: Интервенции в кърмаческа и детска възраст

Категория операции 1
• Пластика на пикочен мехур при екстрофия на пикочен мехур
• Ентеростомия
• интестинална пексия при инвагинация
• Пластика за редукция на клитор при адреногенитален синд-

ром (AGS)
• Открита холангиография и лаваж на системата от жлъчни 

канали
• Открита репозиция при инвагинация
• Открито трансезофагеално поствяне на конци
• Операция при малротация

Категория операции 2
• Анална транспозиция при анална атрезия
• Аортостенопексия (Aortostenopexie) при трахеомалация
• Операция на вродена херния на диафрагма
• първично затваряне на коремна стена, пач пластика на ко-

ремна стена, силопластика

Категория операции 3
• Затваряне на пикочен мехур при екстрофия на пикочен ме-

хур вкл. остеотомия на таз
• Екстраплеврална анастомоза край-с-край при езофагус 

атрезия
• Интрасфинктерно абдомино-перинеално изтегляща навън 

операция
• Операция при атрезия на жлъчни канали

• Операция на вродена херния на диафрагма с пач-пластика
• Операция на клоака (PSARP = постериорна сагитална ано-

ректопластика)
• Трансанална резекция на колон

V: Интервенции за болкова терапия

Категория операции 3
• Интервенции за болкова терапия в мозък и мозъчни нерви 

чрез краниотомия (микрохирургическа)

W: Интервенции за брахитерапия

Категория операции 1
• Ендокавитарна постоперативна брахитерапия при гинеко-

логични тумори (карцином на ендометриум / цервикален 
карцином / вагинален карцином) във връзка с телетерапия 
респ. операция

• Интерстициална брахитерапия при тумори
• Интралуминална брахитерапия на тумори във връзка с те-

летерапия респ. операция
• Контактна терапия при различни заболявания (напр.: кожа, 

око) с или без телетерапия респ. операция

X: Общи интервенции

Категория операции 1
• Екстирпация на малка кост
• Външен фиксатор на малка кост включително наместване
• Изстъргване на огнище при доброкачествени тумори (с из-

ключение на пръстите на ръцете, краката или гръбначния 
стълб) вкл. запълване (спонгиозна пластика, костен цимент 
и подобни)

• Изстъргване на огнище при костна туберкулоза (с изключе-
ние на пръстите на ръцете, краката, гръбначния стълб)

• Имплантация на трахеална ендопротеза или бронхиална ен-
допротеза (стент)

• Оперативна обработка на издигащи се и слизащи флегмо-
ни на шията с ревизия на vagina carotica и лигатура на в. 
югуларис интерна или на главен клон

• Остеомиелит – секвестротомия
• Палиативна резекция на злокачествен тумор на костите или 

меките части
• Пластична реконструкция на дефекти в областта на черепа
• Смяна на пластина
• Радикална операция на злокачествени тумори в стадий T1 

и T2 на нос, устна кухина, околоносни кухини, фаринкс и 
епифаринкс

• Трансплантация на малка кост (включително вземане)
• Перкутанна биопсия чрез ултразвук, КТ и МР на бъбрек, 

надбъбречна жлеза и бял дроб
• Перкутанна туморна аблация чрез ултразвук, КТ и МР на въ-

трешни органи и спинални новообразувания

Категория операции 2
• Оперативна обработка на риногенни или отогенни, ендок-

раниални компликации
• Пластична корекция на гениталии при адреногенитален 

синдром (AGS)
• Радикална операция на злокачествени тумори T 3 и T 4, нос 

или устна кухина или на околоносни кухини или на фаринк-
са или на епифаринкса

Категория операции 3
• Отохирургично отстраняване на акустикус-неврином, гло-

мус тумор на слепоочната кост, на холестеатом на Pars 
petrosa или на други доброкачествени или злокачествени 
тумори на слепоочната кост

• Резекция на злокачествен костен тумор или тумор на меки-
те части в здраво състояние с препараця на съдове и нерви

• Трансорални интервенции на черепната основа и гръбнач-
ния стълб

Y: Ендоскопски интервенции

Категория операции 1
• Ендоскопска антирефлуксна терапия (EndoCinch, Stretta ме-
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тод, Gatekeeper)
• Ендоскопско спиране на кръвотечение - стомах, дуоденум, 

тънко черво, колон, ректум
• Ендоскопска дилатация на кардия по Витцел при ахалазия
• Ендоскопски ръководена интракорпорална ударно-вълнова 

литотрипсия, лазерна литотрипсия билиарно, панкреатич-
но)

• Ендоскопска имплантация на ендопротеза включително ди-
латация

• Ендоскопска мукозна резекция
• Ендоскопска полипектомия (неподвижна, гъвкава) с примка 

(вкл. фотодокументация и хистология) в хранопровод, сто-
мах, дуоденум, илеум, колон, сигмоидно черво, ректум

• Ендоскопска дезоблитерация на тумор (аргонплазмена/ла-
зерна/термична) - (неподвижна, гъвкава) в хранопровод, 
стомах, дуоденум, колон

• Ендоскопска вентрикулно-панкреасна цистостомия

• ERCP (ендоскопска ретроградна холангио-панкреатогра-
фия) терапевтична (напр. с папилотомия / вътрешен дре-
наж на жлъчните канали)

• Екстракорпорална ударно-вълнова литотрипсия панкреча-
тично или билиарно

• Перкутанна ендоскопска гастростомия
• Перкутанна ендоскопска йеюностомия
• Перкутанна трансхепатална холангиоскопия и интервенция
• Радиологична/ендоскопска имплантация на ендопротеза 

вкл. дилетация (пластмаса, метал и т.н.) в хранопровод, ду-
оденум, дебело черво

• Манометрия на сфинктера на Оди

Категория операции 2
• Ендоскопска цистостомия на панкреас и дуоденум
• Ендоскопска папилектомия
• Радиологична/перкутанна трансхепатана инмплантация на 

ендопротеза и интервенция на зеницата


