
ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ 60 легла

МБАЛ "ВИВА МЕДИКА" ООД отделения/структури нива на
компетентност по
медицнски 

стандарти

№ КП име КП

адрес: гр.Враца, убл."Втори юни"№66 Отделение по Вътрешни болести І-во ниво "ВБ" 61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит (на осн.чл.160 от НРД 2012 МД, договора се сключва за ЗЗОЛ над

18 г.)

Отделение по Хирургия IІ-во ниво "Х" 74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика (на осн.чл.160 от НРД 2012 МД, договора се

сключва за ЗЗОЛ над 18 г.)

Отделение по Ортопедия и травматология IІ-во ниво "ОТ" 91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

Многопрофилна болница за активно лечение ОАИЛ  IІ-во ниво ОАИЛ 104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

специалности Отделение за долекуване и продължително лечение по 

вътрешни болести

158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18

години

Анестезиология и интензивно лечение 162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години

Вътрешни болести 164 Оперативни процедури върху апендикс

Хирургия 165 Хирургични интервенции за затваряне на стома

Ортопедия и травматология 166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

Пневмология и фтизиатрия 167 Оперативни процедури при хернии

Детски болести 168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

169 Конвенционална холецистектомия

170 Лапароскопска холецистектомия

176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции

180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

181 Оперативно лечение при остър перитонит

182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания

184 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани—хирургично лечение

185 Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания

188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност

194 Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращите повърхностни тромбофлебити (на

основание чл.159 от НРД 2012 МД, договора се сключва за код: I 80.2, I 82.1)

202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

204 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение (на основание чл.159 от

НРД 2012 МД се сключва само за кодове 04.03; 04.07; 04.2; 04.3; 04.43; 04.44; 04.49; 04.5; 04.6; 04.74; 04.75;

04.76 и 05.29)

205 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции 

214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия

215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник (на основани чл.159

от НРД 2012 МД се сключва само за кодове *78.59; *79.25; 79.29; *79.35; *79.36; *79.39; *79.55; *79.85;

*79.86; *79.87, *81. 40; *81. 42; *81.43 )

217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник (на основание чл.159 от НРД

2012 МД се сключва за кодове *77.12; *77.13; *77.22; *77.23 ; *77.32; *77.33, *79.21; *79.22; *79.31; 79.51;

*79.81; *79.82; *79.83; *80.81; *80.82; *80.83; *81.23; *81.24; *81.25; *81.71; *81.73; *81.74; *81.82; *82.35;

*83.63; *83.87; *83.88;*84.04,*84.05,*84.06.,*84.07**,*84.3)

222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

225 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

договорени Клинични пътеки

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ РАБОТЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА, ПО ДОГОВОРИ С РАЙОННА 

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ВРАЦА


