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Структура на 

МБАЛ „Св. Св. 
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Адрес 4002, Пловдив, ЖК „ТРАКИЯ“, ул. „Маестро Георги Атанасов“ № 19 

Контакти:  
телефон 

електронна поща  

интернет страница 

 

032 / 68 38 08, 0889/146772 

kozmaidamian@abv.bg 

www.kozmadamian.com 

БУЛСТАТ 160105708 

Работно време на 

лечебното 

заведение 

24 часа 

Здравна услуга Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за 

болнична помощ 

Правно 

основание 

Национален рамков договор 

Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да 

отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за 

болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл. 24 

Органа който 

предоставя 

услугата 

МБАЛ «Св. Св. Козма и Дамян» ООД 

Работно време на 

Звеното за 

административн

о обслужване 

 

от 07:30 до 16:30 часа, без прекъсване за обедна почивка 

Процедура по 

предоставяне 

Цел на процедурата 

Целта на настоящата процедура е да укаже реда и условията за изготвяне 

и издаване на епикриза при проведено болнично лечение в отделенията към 

МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД, гр. Пловдив. 

Осъществяване на процедурата 

След приключване на диагностично-лечебния процес, пациентът се 

изписва, като получава епикриза с машинен текст, която се издава в три 

еднообразни екземпляра, като: 

1. първият екземпляр от епикризата се предоставя на пациента или на 

членовете на семейството му или на придружаващите го лица срещу подпис в 



"История на заболяване"(ИЗ); 

2. вторият екземпляр от епикризата се оформя и изпраща чрез пациента 

или чрез членовете на семейството му или чрез придружаващите го лица на 

ОПЛ; 

3. копие от епикризата се прилага към историята на заболяването на 

пациента и се съхранява в лечебното заведение. 

При необходимост се издава ново копие от епикризата по цени, 

утвърдени от лечебното заведение. 

Епикризата съдържа следните реквизити: 

1. паспортна част; 

2. окончателна диагноза, заболяване с код по МКБ 10 и номер на КП - 

наименование. 

3. придружаващи заболявания с изписано наименование на диагнозата с 

код по МКБ 10; 

4. анамнеза; 

5. обективно състояние с локален, соматичен и специализиран статус; 

6. параклинични изследвания; хистологичен резултат, потвърждаващ 

окончателната диагноза; 

7. консултативни прегледи; 

8. терапевтична схема - задължително вписване на използваните в хода 

на лечението на ЗОЛ вид лекарства; 

9. задължително вписване на използваните в хода на лечението на ЗОЛ 

лекарства, които НЗОК заплаща извън цената на КП и АПр (вид, доза - 

еднократна и/или дневна, продължителност курс на лечение), назначени от 

лекуващия лекар и/или лекар-консултант; 

10. ход на заболяването; 

11. настъпили усложнения; 

12. проведени инвазивни диагностични и терапевтични процедури; 

13. дата на оперативната интервенция с оперативна диагноза; 

14. извадка от оперативния протокол - вид анестезия, находка, извършена 

интервенция; 

15. постоперативен статус и ход на заболяването след операцията; 

16. статус при изписването; 

17. изход от заболяването; 

18. препоръки за хигиенно-диетичен режим след изписването и 

назначено медикаментозно лечение след изписването и препоръки за такова; 

19. необходимост от контролни прегледи в болницата след изписването; 

20. препоръки към ОПЛ на пациента; 

21. описание на съпровождащите епикризата изследвания и други 

документи за служебно ползване; 

22. имена и подписи на лекуващия лекар и началника на съответното 

отделение или негов заместник, като лекуващият лекар може и да не бъде 

изписващият лекар; 

23. печат на лечебното заведение върху екземплярите на епикризите, 

предоставени на пациента и/или ОПЛ. 

В случаите на изчакване на резултати от проведени изследвания, 

касаещи потвърждаване на окончателна диагноза, епикризата се предоставя на 

пациента след получаване на резултата. 

Епикризата е много важен документ, който трябва да се съхранява 

внимателно. Той съдържа цялостна информация за протичане на заболяването и 

приложените методи за диагностика и лечение. В нея се дават и препоръки за 

по-нататъшното поведение на пациента след изписването му. 

Образци на 

формуляри 

Епикризата е с унифицирани реквизити, съгласно Националния рамков 

договор 



Необходими 

документи 

История на заболяването с прилежащи медицински документи и изследвания 

Срок на действие 

на документа        

Безсрочен 

Такса или 

цените, 

основание за 

тяхното 

определяне и 

начините на 

плащане 

Не се изискват 

 

За издаване на допълнителен оригинал или заверено копие – по цени утвърдени 

в Ценоразписа на медицинските и допълнително поискане услуги в МБАЛ „Св. 

Св. Козма и Дамян“ – Раздел II „ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ“, т. 12 

Таксата може да бъде платена по следните начини: 

- На регистратурата на лечебното заведение в брой 

- По банков път IBAN: BG 96 UNCR 7000 1500 9713 95 при банка: УниКредит 

Булбанк АД 

 

Органът, 

осъществяващ 

контрол върху 

дейността на 

органа по 

предоставяне на 

услугата 

Министерство на здравеопазването 

 

Срок за 

изпълнение 

Епикризата се издава  в деня на дехоспитализация на пациента.  

В случаите на изчакване на резултати от проведени изследвания, 

касаещи потвърждаване на окончателна диагноза, епикризата се 

предоставя на пациента след получаване на резултата, в срок до 10 дни 

след операцията. 

Електронен 

адрес за 

предложение във 

връзка с 

услугата 

kozmaidamian@abv.bg 

www.kozmadamian.com 

Начини на 

предоставяне на 

резултата от 

услугата 

 На регистратурата на лечебното заведение – лично или от упълномощено 

лице; 

 

 

  


