
 

 
Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение 

НЗОК не заплаща посочените изделия 
 

УРОЛОГИЯ 
 

 Примки за трансуретрална монополарна резекция 
Примки за трансуретрална биполарна резекция 
Световоди за лазерна резекция 
Примки за трансуретрална монополарна резекция 
Примки за трансуретрална биполарна резекция 
Световоди за лазерна процедура 
Урологични протези 
Стентове тип “JJ” 
Лазерни, електромагнитни и други сонди 
Сет за перкутанна нефростома 
Тестикуларни протези 
Индивидуална игла за биопсия на простатна жлеза 
Примки за трансуретрална монополарна резекция 
Примки за трансуретрална биполарна резекция 
Световоди за лазерна резекция 
 Сет за урологични имплантации 
Вземане и обработка на алопластичен материал 
Пенис - протеза 
Стентове тип “JJ” 
Урологични протези 
Степели (клипсери) 
Хемостатични средства – рекомбинантен фактор на 
съсирване и/или хемостатична пудра 
Консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия 
Урологични протези 
Стентове тип “JJ” 
Степели (клипсери) 
Хемостатични средства – рекомбинантен фактор на 
съсирване и/или хемостатична пудра 

 
 

ОЧНИ БОЛЕСТИ 
 

Очна леща и вискосубстанция 
Импланти 
Вискосубстанция 
Интравитреални медикаментозни импланти 
Антиангиогенни препарати 
Импланти за слъзни пътища, орбитни импланти 
Еднопътни и двупътни канюли и тръбички за траен 
терапевтичен ефект 
Импланти 
Трансплантати 
Вискосубстанция; оцветители 

 
 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
 

Лапароскопски консумативи 
Платна за укрепване на тазово дъно 

Ленти за слингови операции 

Колоидални перли за инфилтрация 
 

 



 
 

ОТО-РИНО-ЛАРИНГОЛОГИЯ / УНГ / 
 

Носни сплинтове 
Биологично тъканно лепило 
Еднократни накрайници за високотехнологична апаратрура 
Сет за интубация на слъзни пътища 
Балони и катетри за дилатация на синусни отвори 
ПВА и гелфоам тампонади 
Еднократни накрайници за високотехнологична  апаратура, 
микродебридер, високочестотна хирургия и ултразвуков 
скалпел 
Вентилаторни тръбички (макарички) 
Епитези и системи за закрепването им 
Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури 
- пластини, винтове, дистрактори, титанови мрежи, екстра- или 
интраорални  фиксатори 
Външни и вътрешни назални сплинтове. 

 
          Пациентите  трябва  да  бъдат  информирани ,  че  по  
          КП  №  123- Оперативно  лечение  на   нарушено  носно  дишане  

 КП № 120 - Хирургично лечение при хронични заболявания на     
сливиците: 
се  осигуряват  дейности които  служат  за  решаване  на  
определен  здравен  проблем .  Ползването  на  еднократни  
накрайници за  високотехнологична  апаратура  е    алтернатива  
на  осигуреното  по  тази пътека  лечение .  

 
 

 
ХИРУРГИЯ 

 
Кръгови ушиватели 
Линеарни ушиватели 
Лапароскопски консумативи 
Хранопроводни стентове 
Сонди за йеюнално хранене 
Перкутанни гастростомни катетри -  PEG 
Мешове и протезни материали 
Кръгови ушиватели 
Линеарни ушиватели 
Лапароскопски консумативи 
Сонди за йеюнално хранене 
Мешове и протезни материали 
Меш (платно) за пластика на коремната стена 
Консумативи за ендоваксистема 

 
 

ОРТОПЕДИЯ 
 
 

НЗОК заплаща частично протези за тазобедрена и колянна 
става. 
НЗОК не заплаща медицински изделия и инструменти за 
фиксиращите процедури 

 


