Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с психични заболявания

Препоръ-

РубриКод по Диспансека по
ризиращ
МКБ
МКБ 10 лекар
10

Обща
продължителност на
наблюдението

1

2
F20.0
F20.1
F20.6
F20.3
F20.4
F20.8

F20

3

Детска
психиатрия
или
психиатрия

F20.5

F30.0
F30

F30.1
F30.2

Детска
психиатрия
или
психиатрия

4

Медицински
дейности по
диспансерно
наблюдение,
осъществявани
от диспансеризиращия
лекар

5
Оценка на
случая;
съветване;
измерване на
артериално
До навършване кръвно налягане
на 18-годишна и сърдечна
възраст
честота - при
всеки преглед;
ЕКГ - на 6
месеца; тегло и
BMI - веднъж на
6 месеца

Честота на
медицинските
дейности в
колона 5 за
периода на
наблюдение/за
календарна
година

6

чителен
период на
медицинските
дейности по
колона 5 в
рамките на
общата
продължителност на
наблюдението
7

До 12 пъти, но
не по-малко от 1 месец
6 пъти

8

Препоръчителен
период на
медикодиагностичните
дейности в
рамките на
общата
продължителност на
наблюдението
9

ПКК

12 месеца

ПКК

12 месеца

Медикодиагностични
дейности

До 6 пъти
годишно, но не
2 месеца
по-малко от 4
пъти

Оценка на
случая;
До навършване
До 12 пъти, но
съветване;
на 18-годишна
не по-малко от 1 месец
измерване на
възраст
6 пъти
артериално
кръвно налягане

Препоръчителен
период на
Консултаконсултативни
тивните
дейности по
дейности в
медицински
рамките на
специалобщата
ности
продължителност на
наблюдени
10

11

и сърдечна
честота - при
всеки преглед;
ЕКГ - веднъж
годишно; тегло
и BMI - веднъж
на 6 месеца

F30.8

F31

F31.0
F31.1
F31.2
F31.3
F31.4
F31.5
F31.6
F31.7
F31.8

Детска
психиатрия
или
психиатрия

Оценка на
случая;
съветване;
измерване на
артериално
До навършване кръвно налягане До 12 пъти, но
на 18-годишна и сърдечна
не по-малко от 1 месец
възраст
честота - при
6 пъти
всеки преглед;
ЕКГ - веднъж
годишно; тегло
и BMI - веднъж
на 6 месеца

ПКК

12 месеца

Детска
психиатрия
или
психиатрия

1 година от
началато на
настъпването
на ремисия

Оценка на
случая;
съветване;
измерване на
артериално
кръвно налягане До 12 пъти, но
и сърдечна
не по-малко от 1 месец
честота - при
6 пъти
всеки преглед;
ЕКГ - веднъж
годишно; тегло
и BMI - веднъж
на 6 месеца

ПКК

12 месеца

Детска
психиатрия
или

До навършване Оценка на
на 18-годишна случая;
възраст
съветване;

ПКК

12 месеца

F32.0
F32

F33

F32.1
F32.2
F32.3
F32.8

F33.0

До 12 пъти, но
не по-малко от 1 месец
6 пъти

F33.1

психиатрия

измерване на
артериално
кръвно налягане
и сърдечна
честота - при
всеки преглед;
ЕКГ - веднъж
годишно; тегло
и BMI - веднъж
на 6 месеца

F33.2
F33.3
F33.4
F33.8

F40

F40.0
F40.1
F40.2
F40.8

Детска
психиатрия
или
психиатрия

2 години от
откриване на
заболяването

Оценка на
случая,
съветване,
терапевтични
интервенции,

До 4 пъти, но
не по-малко от 3 месеца
2 пъти

ЕКГ - веднъж
годишно

F42

F42.0
F42.1
F42.2
F42.8

Детска
психиатрия
или
психиатрия

5 години от
откриване на
заболяването

Оценка на
случая,
съветване,
терапевтични
интервенции,

До 12 пъти, но
не по-малко от 1 месец
6 пъти

ЕКГ - веднъж
годишно
Оценка на
случая,

F44

F44.0
F44.3
F44.4
F44.5
F44.6
F44.7
F44.8

Детска
психиатрия
или
психиатрия

3 години от
откриване на
заболяването

До 6 пъти, но
съветване,
не по-малко от 2 месеца
4 пъти
терапевтични
интервенции,
ЕКГ - 12 месеца

F48

F48.0

Детска

3 години от

Оценка на

До 4 пъти, но

2 месеца

Нервни
болести или
детска
неврология ЕЕГ веднъж
през 6месечния
период

12 месеца

F84

F90

F91

F48.1
F48.8

психиатрия
или
психиатрия

F84.0
F84.1

Детска
психиатрия до 14 г.*,

Б84.2
Б84.3
Б84.4
Б84.5
Б84.8

До навършване Оценка на
детска
на 18-годишна случая,
психиатрия възраст
съветване
или
психиатрия от 14 до 18 г.

F90.0
F90.1
F90.8

Оценка на
случая,
До навършване
Детска
съветване,
на 15-годишна
психиатрия*
терапевтични
възраст
интервенции,
ЕКГ - 6 месеца

F91.3

F93.0

случая,
съветване,
терапевтични
интервенции

не по-малко от
4 пъти

До 4 пъти, но
не по-малко от 3 месеца
2 пъти

До 12 пъти, но
не по-малко от 1 месец
6 пъти

Детска психиатрия*

3 години от
откриване на
заболяването

Оценка на
случая,
съветване,
терапевтични
интервенции

До 12 пъти, но
не по-малко от 1 месец
6 пъти

Детска психиатрия*

Оценка на
случая,
До навършване
съветване,
на 14 г.
терапевтични
интервенции

До 12 пъти, но
не по-малко от 1 месец
6 пъти

Детска психиатрия*

Оценка на
случая,
съветване,
терапевтични
интервенции

До 12 пъти, но
не по-малко от 1 месец
6 пъти

F93

F93.1

откриване на
заболяването

3 години от
откриване на
заболяването

F93.2

Детска психиатрия*

Детска
психиатрия до 14 г.*,
F94

F98

F94.1
F94.2

F98.4

детска
психиатрия
или
психиатрия до 18 г.
Детска
психиатрия
или
психиатрия

Оценка на
случая,
съветване,
До навършване
терапевтични
на 14 г.
интервенции,
ЕКГ - веднъж
годишно

До 12 пъти, но
не по-малко от 1 месец
6 пъти

Оценка на
случая,
До навършване
съветване,
на 18 г.
терапевтични
интервенции

До 3 пъти, но
не по-малко от 4 месеца
веднъж

Две години от
откриване на
заболяването

До 6 пъти, но
не по-малко от 2 месеца
4 пъти

Оценка на
случая;
съветване

Нервни
болести или
детска
неврология ЕЕГ

12 месеца

*Забележка. При липса на специалист по детска психиатрия по желание на родителите/законните представители на детето диспансерното наблюдение може
извършва от лекар - специалист по психиатрия.

