
 

Профилактични дейности при лица над 18 години с рискови фактори за развитие на 

заболяване 

  

Код по 

МКБ 10 

Групи лица с рискови 

фактори 

Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на 

профилактичния преглед 

1 2 3 

Z13.6 

Лица с рискови фактори за 

развитие на сърдечно-съдови 

заболявания; 

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие 

на заболяване; 

Обучение за самонаблюдение и контрол на теглото, 

кръвното налягане, сърдечната честота и други; 

Препоръки за начина на живот - хранене, двигателна 

активност, преустановяване на вредни навици, намаляване 

на нервно-психическото напрежение; 

Преценка на необходимостта от консултация с кардиолог и 

допълнителни МДИ 

Z13.1 

Лица с рискови фактори за 

развитие на захарен диабет 

тип 2; 

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие 

на заболяване; 

Обучение за самонаблюдение и контрол на теглото, 

кръвното налягане и други; 

Препоръки за начина на живот - хранене, двигателна 

активност, преустановяване на вредни навици, намаляване 

на нервно-психическото напрежение; 

Преценка на необходимостта от консултация с 



ендокринолог и допълнителни МДИ 

Z12.4 

Лица с рискови фактори за 

развитие на злокачествено 

новообразувание на шийката 

на матката; 

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие 

на заболяване; 

Обучение за самонаблюдение; 

Препоръки за начина на живот - хигиенни навици, 

сексуално поведение, преустановяване на вредни навици; 

Преценка на необходимостта от консултация с акушер-

гинеколог и допълнителни МДИ 

Z12.3 

Лица с рискови фактори за 

развитие на злокачествено 

новообразувание на 

млечната жлеза; 

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие 

на заболяване; 

Обучение за самоизследване на млечните жлези; 

Препоръки за начина на живот и преустановяване на 

съществуващи рискови фактори; 

Преценка на необходимостта от консултация с акушер-

гинеколог или хирург и допълнителни МДИ 

Z12.1 

Лица с рискови фактори за 

развитие на злокачествено 

новообразувание на 

ректосигмоидалната област; 

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие 

на заболяване; 

Обучение за самонаблюдение; 

Препоръки за начина на живот - хранене, диетичен режим, 

двигателна активност, преустановяване на вредни навици; 

Преценка на необходимостта от консултация с 

гастроентеролог и допълнителни МДИ 



 


