
Клинични пътеки, за които САГБАЛ „Д-р Щерев”  
има сключен договор с НЗОК от 22.05.2018г.  

 
№ Клинична пътека Цена 

1 Стационарни грижи при бременност с реализиран риск 400,00 лв

2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при 
бременност с реализиран риск – без код 75.1, 75.33 и 75.35 

800,00 лв

3 Оперативни процедури за задържане на бременност 150,00 лв

4_1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания 
до 13 г.с. вкл. 

171,00 лв

4_2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания 
над 13 г.с.  

280,00 лв

5 Раждане 700,00 лв
6 Грижи за здраво новородено дете 200,00 лв
7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 800,00 лв
9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на 

тежест 
900,00 лв

160 Нерадикално отстраняване на матката 1100,00 лв
161 Радикално отстраняване на женски полови органи 1100,00 лв
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на 

женските полови органи – за възраст над 18 години 
 

770,00 лв
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или 

инвазивно изследване на женските полови органи, без код 71.71 при деца под 9-годишна 
възраст 

330,00 лв

164 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или незадържане на урината при жената, 
без код 70.79 за деца под 9-годишна възраст 

806,00 лв

165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен 
синдром от акушеро-гинекологичен произход 

460,00 лв

166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 650,00 лв
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1500,00 лв
170 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с 

приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 
6800,00 лв

 

Забележка: 
* Простагландинов медикамент и Anti –D гама глобулин по КП № 4_1 и 4_2 не се заплаща от НЗОК. 
* Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение по клинична пътека, за които НЗОК не 
заплаща:  
- КП № 162, 166 - Лапароскопски консумативи; 
- КП № 164 - Платна за укрепване на тазово дъно, ленти за слингови операции, колоидални перли за 
инфилтрация. 
 


