Д- р Веселин Пенев
Управител
Специалист по Акушерство и гинекология
работи по договор с РЗОК към „ Мед. център- Силистра ” ЕООД
кабинет № 19
РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник, вторник и петък 08.15 - 11.00 ч.
сряда 13.00 - 16.45 ч.
„ Майчино здравеопазване „ понеделник и вторник 11.00- 12.00 ч.
Пром. и проф. дейност петък 11.00 – 12.00 ч.
Домашни посещения понеделник 17.00-18.00 ч.
Тел. за контакти 086 82 42 78

Д- р Веселин Гавазов
Специалист по Акушерство и гинекология
работи по договор с РЗОК към „ Мед. център- Силистра „ ЕООД
кабинет № 19
РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник 13.10 - 15.00 ч.
сряда 10.00- 11.00 ч.
четвъртък 13.10 - 15.00 ч
„ Майч. здрав. „ понеделник и четвъртък 15.00 -16.00 ч.
сряда 11.00- 12.00 ч.
Пром. и проф. дейност сряда 09.00 – 10.00ч.
Домашни посещения сряда 12.00-13.00 ч.
Тел. за контакти GSM 0888 266 609

Д- р Добромир Добрев
Специалист по Акушерство и гинекология
работи по договор с РЗОК към „ Мед. център- Силистра ” ЕООД
кабинет № 19
РАБОТНО ВРЕМЕ
вторник 13.30 - 17.00 ч.
четвъртък 08.00 - 10.00 ч.
„ Майчино здравеопазване „ четвъртък 10.00-13.00 ч.
Пром. и проф. дейност вторник 17.00 – 17.30ч.
Домашни посещения четвъртък 07.00-08.00 ч.
Тел. за контакти GSM 0884 921 304

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Код

Специалност

01

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Специализирани
медицински
дейности,
в
т.ч.
специализирани
здравнопромотивни дейности:
Предоставяне на здравна информация за промоция на репродуктивното
Z71.9
здраве, семейно планиране, преконцепционна консултация
Z39.1
Промоция на кърменето
89.36
Външно изследване на млечни жлези
89.36
Обучение за самоизследване на млечни жлези
Z32
Посткоитален тест
91.49
Изследване на цервикален скор
93.07
Антропометрия (мензурация)
04.81
Инфилтрационна аналгезия
96.49
Поставяне на лекарства във влагалището
96.14
Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада
69.7
Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства
97.71
Неоперативно отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства
70.11
Хименотомия
70.76
Хименорафия
71.9
Полипектомия
91.43
Вземане на материал за микробиологично изследване
91.46
Вземане на материал за цитологично изследване
98.17
Отстраняване на чуждо тяло от влагалище
70.13
Адхезиолиза на влагалище
71.3
Пробна ексцизия на материал от влагалищна стена или шийка
67.19
Абразио на цервикален канал до 01.01.2019г.
88.76
Абдоминална ехография
88.78
Трансвагинална ехография
70.21
Колпоскопия без прицелна биопсия до 01.01.2019г.
Z04.4
Експертиза за сексуално насилие
Профилактични прегледи при жени с повишен риск от злокачествени
Z12.4
заболявания на маточната шийка
Профилактични прегледи при жени с повишен риск от злокачествени
Z12.3
заболявания на млечните жлези
Оборудване и осъществяване на специализирани медицински дейности
съгласно медицински стандарт „Акушерство и гинекология“.

Д- р Валдемар Христов
специалист по Ортопедия и травматология
работи по договор с РЗОК към „ Мед. център- Силистра „ ЕООД
каб. № 22
РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник 14.00-16.00 ч.
вторник,сряда, четвъртък и петък 09.00-12.00 ч.
Домашни посещения в понеделник 16.00 - 17.00 ч.
тел. за контакти 086 522 516

Д- р Петър Дончев
специалист по Ортопедия и травматология
работи по договор с РЗОК към „ Мед. център- Силистра „ ЕООД
каб. № 22
РАБОТНО ВРЕМЕ
вторник и четвъртък 13.30-16.00 ч.
сряда 14.00-17.30 ч.
Домашни посещения във вторник 18.00-19.00 ч.
Тел. за контакти GSM 0882 473 581

тел. за контакти 086 522 516

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
Код
13

Специалност
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности
93.54
Имобилизация на крайници
79.0 (от
Закрито наместване на фрактури
1 до 9)
97.11
Отстраняване на шини и гипсови превръзки
93.53
Превръзки
97.84
Снемане на хирургични конци
79.89
Репозиция при луксация на става
86.59
Хирургична обработка на рана
Оборудване и осъществяване на специализирани медицински дейности,
съгласно медицински стандарт „Ортопедия и травматология“.
81.91 Диагностична и терапевтична пункция на стави
Оборудване и осъществяване на ВСД, съгласно медицински стандарт
„Ортопедия и травматология“.

Д- р Снежана Христова
Специалист по Психиатрия
работи по договор с РЗОК към „ Мед. Център- Силистра „ ЕООД
кабинет № 3
РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък 09.00 - 12.30 ч.
Домашни посещения понеделник 15.30-16.00 ч.
Тел. за контакти GSM 0884 637 258

тел. за контакти 086 522 558

Д- р Людмила Михайлова
Специалист по Психиатрия
работи по договор с РЗОК към „ Мед. Център- Силистра „ ЕООД
кабинет № 3
РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник, вторник, сряда и четвъртък 13.00-16.00 ч.
Домашни посещения сряда 18.00-19.00 ч.
Тел. за контакти GSM 0884 921 498

тел. за контакти 086 522 558

Д- р Ангел Ангелов
Специалист по Психиатрия
работи по договор с РЗОК към „ Мед. център- Силистра „ ЕООД
кабинет № 23
РАБОТНО ВРЕМЕ
четвъртък 09.00-12.50 ч.
Домашни посещения понеделник, вторник,
сряда и четвъртък 20.00-21.00 ч.
Тел. за контакти GSM 0885 330 828

ПСИХИАТРИЯ И ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ
Код
18
38

Специалност
ПСИХИАТРИЯ
ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ

Специализирани медицински дейности
94.11
Изследване психичен статус
94.42
Интервю за функциониране в семейството
94.19
Психиатрична експертна оценка
Z91.5
Оценка на суициден риск
94.08
Оценка на риск от опасност за болния /околните
94.08
Оценка за задължително лечение
94.42
Интервю с близки на болния
94.25
Назначаване и проследяване на ефекта от медикаментозното лечение
94.44
Сесия за психосоциална рехабилитация
94.41
Сесия при сексуална дисфункция
94.36
Терапевтична сесия с деца и юноши
94.59
Друга специализирана психиатрична интервенция
94.42
Консултация на родител, емоционално свързани лица или попечител
94.42
Сесия с родител и дете за започване на лечение
94.08
Оценка за развитие и психични функции на дете
94.11
Оценка при малтретиране на дете
Сесия с родители при дефицитни състояния с оглед насочване към
94.42
рехабилитационни служби
94.01
Тест за интелигентност
94.02
Тест за познавателни и други психични функции
94.11
Оценка на психологична експертиза
94.19
Психиатрична експертиза
Z71.4,
Откриване и наблюдение на лица със зависимости
Z71.5
Включване на пациент на амбулаторно наблюдение/диспансеризация, определяне
на периода на диспансерното наблюдение и преценка веднъж годишно на
94.19
необходимостта от продължаване на диспансерното наблюдение на пациента,
съгласно Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

Д- р Ангел Господинов
специалист по Нервни болести
работи по договор с РЗОК към „ Мед. център- Силистра „ ЕООД
каб. № 17
РАБОТНО ВРЕМЕ
вторник и четвъртък 15.45 - 17.45 ч.
Домашни посещения в сряда от 15.30 ч. до 16.30 ч.
Тел. за контакти 086 522 517

Д- р Павлин Павлов
специалист по Нервни болести
работи по договор с РЗОК към „ Мед. център- Силистра „ ЕООД
каб. на нач. отд. в НО и каб. № 17 в МЦ
РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник, сряда и четвъртък 14.00 - 18.00 ч.
вторник и петък 08.30 - 13.00 ч.
Домашни посещения в сряда от 18.00 ч. до 18.30 ч.
Тел. за контакти 0878 836 255

Д- р Мира Куманова
Специалист по Детска неврология
Работи по договор с Районна здравно- осигурителна касагр. Силистра към „ Медицински център- Силистра „ ЕООД
кабинет № 21
РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник 10.30 ч. - 12.30 ч.
вторник 10.30 ч. - 12.30 ч.
сряда 13.30 ч. - 17.30 ч.
Домашни посещения в сряда 18.00 - 19.00 ч.
тел. за контакти GSM 0879 000 673

тел. за контакти 086 522 559
НЕРВНИ БОЛЕСТИ, ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ
Код
10
54

Специалност
НЕРВНИ БОЛЕСТИ
ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности
89.13
Снемане на анамнеза и неврологичен статус
Z50.8
Обучение на болни с неврологични заболявания
Z04.8
Оценка на потребностите от рехабилитация
Оборудване и осъществяване на специализирани медицински дейности ,
съгласно медицински стандарт „Нервни болести“.
Високоспециализирани медицински дейности

89.14 Електроенцефалография (ЕЕГ)
Специални изисквания: Удостоверение или свидетелство за 89.14, съгласно чл.182
от Закона за здравето и медицински стандарт „Нервни болести“.

Д- р Мира Куманова
Специалист по Педиатрия
Работи по договор с Районна здравно- осигурителна касагр. Силистра към „ Медицински център- Силистра „ ЕООД
кабинет № 21
РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник и вторник 09.00 ч. - 10.00 ч.
Пром. и проф. дейност петък 14.00 -15.00 ч.
Домашни посещения в петък 15.00 - 15.30 ч.
тел. за контакти GSM 0879 000 673

тел. за контакти 086 522 559

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
Код
17

Специалност
ПЕДИАТРИЯ

Специализирани
медицински
дейности,
в
т.ч.
специализирани
здравнопромотивни дейности:
Z39.1
Промоция на кърменето
Запознаване на родителите с принципите за водене на здравословен начин на
живот от детето и с възможностите за целенасочено и активно влияние на
Z71.9
фактори, действащи благоприятно върху детското здраве - рационално хранене,
закалителни процедури, двигателен режим и др.
Z00.1
Z00.2
Наблюдение и оценка на физическото и нервно-психическото развитие на
Z00.3
детето
Z10.8
Обучение на родителите за правилно отглеждане и грижи за деца с хронични
Z71.3
заболявания
96.07
Поставяне на назогастрална сонда
89.34
Ректално туширане
96.37
Клизма на дете
91.93
Вземане на материал за микробиологично изследване
89.13
Снемане на неврологичен статус
89.52
Електрокардиограма с 12 и повече отвеждания с разчитане
88.76
Ултразвуково изследване на коремни органи
Оборудване и осъществяване на специализирани медицински дейности,
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“.

Д- р Валентина Григорова
специалист Ендокринология и болести на обмяната на веществата
работи по договор с РЗОК към „ Мед. център- Силистра „ ЕООД
каб. № 6 в РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник, вторник и четвъртък 14.15- 17.15 ч.
сряда 09.00- 12.00 ч.
Проф. прегледи на рискови групи понеделник 17.15- 18.15ч.
домашни посещения във вторник 12.00 - 12.30 ч.
тел. за контакти GSM 0888 841 691

тел. за контакти 086 522 557

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА, ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И
БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
Код
Специалност
05
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
34
ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
Специализирани медицински дейности
Z50.8
Обучение на болен с ендокринно заболяване
Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове
Z71.2
на жлезите
89.05
Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало
89.05
Клинично изследване на болен с диабетна невропатия
93.07
Антропометрична оценка на затлъстяването
Z71.2
Интерпретация на резултати от остеодензитометрия
90.59
Определяне на стойността на кръвната захар с глюкомер
Z13.1
Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет
Оценка на резултатите от проведената диспансеризация на диспансеризираните
Z04.8
от тях лица със захарен диабет
88.7
Ехографско изследване на щитовидна жлеза – от 01.01.2019г.
Оборудване и осъществяване на специализирани медицински дейности ,
съгласно медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“.

Д- р Иглика Янкова
Специалист по Инфекциозни болести
работи по договор с РЗОК към „ Мед. Център- Силистра „ ЕООД
спец. каб. в Инф. отд.
всеки месец се работи по плаващ график
домашни посещения
Тел. за контакти GSM 0885 241 832

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
Код
07

Специалност
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности
Z29.8
Профилактика на инфекциозни заболявания
Z11
Диагностика на инфекциозните синдроми
Вземане на биологичен материал за микробиологично изследване и
91.93
интерпретация на резултата
Вземане на биологичен материал и интерпретация на резултат от серологични и
90.53
вирусологични изследвания
Консултативна дейност по извършване и провеждане на имунизации извън
Z23-Z27
имунизационния календар на Република България
Z01.8
Консултация на лица, пребивавали в тропически райони
Оборудване и осъществяване на специализирани медицински дейности,
съгласно медицински стандарт „Инфекциозни болести“.

Д- р Даниела Костадинова
специалист по Нефрология
работи по договор с РЗОК към „ Мед. център- Силистра „ ЕООД
спец. каб. № 16 адрес бул. „ Македония „ № 61 А
РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник, вторник, сряда и четвъртък
от 15.30 до 20.30 ч.
домашни посещения в понеделник от 07.30 до 08.00 ч.
тел. за контакти GSM 089 543 4005

НЕФРОЛОГИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ
Код

Специалност

11

НЕФРОЛОГИЯ

53

ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ И ХЕМОДИАЛИЗА

Специализирани медицински дейности
Z49.0
Обучение на болни с хронична бъбречна недостатъчност
88.76
Ултразвукова диагностика на органите на отделителната система
57.94
Катетеризация на пикочен мехур
89.21
Концентрационна проба на Фолхард и Разбойников
89.29
Изчисляване на креатининов клирънс
89.21
Измерване на диуреза
Анализ и интерпретация на радиоизотопни клирънси, изотопна нефрограма и
Z71.2
нефросцинтиграфия
Z71.2
Анализ и интерпретация на резултатите от венозна пиелография
Z71.2
Анализ и интерпретация на резултатите от ретроградна пиелография
Z04.8
Проследяване ефекта от имуносупресивна терапия
Z49
Подготовка и насочване за хемодиализно лечение и бъбречна трансплантация
Z71.2
Анализ и интерпретация на резултати от изследвания
Оборудване и осъществяване на специализирани медицински дейности,
съгласно медицински стандарт „Нефрология“.

Д- р Волен Костов
Специалист Очни болести
работи по договор с РЗОК към „ Мед. Център- Силистра „ ЕООД
спец. к-т в Очно отд.
РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък 13.30-16.30 ч.
Домашни посещения вторник 19.00-20.00 ч.
Тел. за контакти GSM 0888 306 561

ОЧНИ БОЛЕСТИ
Код
15

Специалност
ОЧНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности
04.81
Локално обезболяване
95.09
Изследване на зрителна острота
95.02
Изследване на зенични реакции
95.01
Изследване на рефракция с предписване на очила
14.19
Изследване на заден очен сегмент
16.21
Офталмоскопия
89.11
Тонометрия
95.02
Екзофталмометрия
95.05
Изследване на зрително поле – периметрия или кампиметрия
95.06
Изследване на цветно зрение с цветни таблици
95.07
Изследване на адаптацията
95.15
Изследване на акомодацията
95.02
Изследване с триогледални стъкла
16.29
Изследване на преден очен сегмент – биомикроскопия
12.29
Гониоскопия
95.05
Изследване на централно зрително поле по Амслер
16.29
Офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия
16.29
Скиаскопия
Поставяне, сваляне на очна протеза:
Поставяне на очна протеза
95.34
Сваляне на очна протеза
97.31
96.51
Промивка на конюнктивален сак
09.42
Сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища
87.05
Цветни проби за слъзни пътища
16.29
Проба на Ширмер
16.29
Проба на Зайдел
97.38
Отстраняване на хирургични шевове
98.21
Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюнктива
10.91
Терапевтична субконюнктивална парабулбарна и ретробулбарна инжекция
Оборудване и осъществяване на специализирани медицински дейности,
съгласно медицински стандарт „Очни болести”.

Д- р Марияна Касабова
специалист по Белодробни болести и туберкулоза
работи по договор с РЗОК към „ Мед. център- Силистра „ ЕООД
спец. каб. № 23
РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник, вторник, сряда и петък 09.30 - 12.00 ч.
домашни посещения в четвъртък от 17.00 до 17.30 ч.
тел. за контакти GSM 0884 637 924

ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ И ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
Код
19
36

Специалност
ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

Специализирани медицински дейности
91.83
Вземане на материал за микробиологично изследване
Определяне на витален белодробен капацитет и форсиран експираторен обем за
89.37
една минута
89.37
Спирометрия
99.59
Туберкулинова проба на Манту
Оборудване и осъществяване на специализирани медицински дейности,
съгласно медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия”.

Д- р Владимир Цонев
специалист Уши, нос и гърло
работи по договор с РЗОК към „ Мед. център- Силистра „ ЕООД
каб. № 4 и спец. каб. в УНГ при „ МБАЛ- Силистра „ АД
РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък
от 15.00 до 17.00 ч.
домашни посещения в понеделник от 19.00 до 20.00 ч.
тел. за контакти GSM 0884 921 679

УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
Код
14

Специалност
УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности
21.21
Риноскопия
21.03
Локално лечение при епистаксис
97.32
Отстраняване на назална тампонада
98.12
Отстраняване на чуждо тяло от носа
Скопия на нос, фаринкс, и епифаринкс, и хипофаринкс:
Скопия на нос
21.21
Скопия на фаринкс, и епифаринкс и хипофаринкс
29.11
31.42
Индиректна ларингоскопия
18.11
Отоскопия
95.42
Клиничен тест за слух (без аудиометрия)
96.52
Промивка на външен слухов канал
98.11
Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход
18.4
Шев при разкъсвания на външно ухо
18.02
Инцизия в областта на външен слухов проход
20.09
Парацентеза на тъпанчевата мембрана
97.23
Смяна на трахеостомна канюла
18.12
Вземане на биопсичен материал от външно ухо
21.1
Инцизия на носа при възпалителни процеси
20.8
Проби за проходимост на Евстахиева тръба
95.44
Изследвания за вестибуларна симптоматика чрез тестване
Оборудване и осъществяване на специализирани медицински
съгласно медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести”.

дейности,

Д- р Васил Балиев
специалист по Урология
работи по договор с РЗОК към „ Мед. център- Силистра „ ЕООД
спец. каб. № 1 и каб. в Урологично отд.
РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник, вторник, сряда, четвъртък
от 13.45 до 14.45ч.
Профилактична и промотивна дейност
в петък от 13.45 до 14.45 ч.
домашни посещения в понеделник от 16.00 до 17.00 ч.
тел. за контакти GSM 0884 759 617

УРОЛОГИЯ
Код

Специалност

22

УРОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности
55.93
Смяна на нефростома
96.49
Инстилация на медикаменти в пикочен мехур
60.18
Вземане на простатен секрет и диагностично туширане
97.63
Смяна на цистостомна тръба
96.47
Промивка на цистостома
96.45
Промивка на нефростома и пиелостома
97.62
Смяна на уретеростома и на уретерален катетър
99.95
Дилатация на препуциума
61.41
Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите
57.94
Поставяне на медицинско изделие за дрениране на пикочен мехур
98.24
Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гениталии без инцизия
86.22
Ексцизионна обработка на рана до ниво кожа и подкожие
91.71
Бактериологична посявка от раневи секрет
88.76
Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система
98.19
Отстраняване на чуждо тяло от уретра без инцизия
64.99
Репониране на парафимоза
64.91
Френулумтомия и дорзумсцизия
64.0
Циркумсцизия
58.6
Дилатация на уретра
Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествено
Z12.5
новообразувание на простатата
Оборудване и осъществяване на специализирани медицински дейности,
съгласно медицински стандарт „Урология”.
Високоспециализирани медицински дейности
57.32 Уретроцистоскопия (диагностична)
Оборудване
„Урология”.

и

осъществяване

на

ВСД,

съгласно

медицински

стандарт

Д- р Владимир Янков
Доктор по медицина, F.I. C.S
Специалист по Хирургия
работи по договор с РЗОК към „ Мед. Център- Силистра „ ЕООД
кабинет № 5
РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък 08.00-09.00 ч.
петък 07.00-08.00 ч. промотивна и профилактична дейност
Домашни посещения вторник 18.00-19.00 ч.
Тел. за контакти GSM 088 996 6315

тел. за контакти 086 522 560

ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ
Код
25
50

Специалност
ХИРУРГИЯ
ДЕТСКА ХИРУРГИЯ

Специализирани медицински дейности
89.34
Мануално изследване на ректум
91.73
Натривка от рана и превръзка за микробиологично изследване
93.59
Имобилизация
93.52
Поставяне на шийна яка
86.09
Инцизия на меки тъкани
86.59
Шев на меки тъкани
96.58
Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж
86.28
Диагностика и обработка на фистули
96.36
Промивка на гастростома и ентеростома
96.26
Мануална репозиция при ректален пролапс
Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания
54.0
на коремна стена
Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания
34.01
на гръдна стена
54.62
Вторичен шев при гранулираща коремна рана
49.21
Аноскопия
49.41
Репозиция на хемороиди
86.04
Инцизия на подкожен панарициум или паронихия
86.09
Инцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
86.22
Ексцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
86.59
Шев при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
86.23
Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка
Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания
Z12.1
на ректо-сигмоидната област
Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания
Z12.3
на млечна жлеза
Оборудване и осъществяване на специализирани медицински дейности,
съгласно общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна
хирургия“.

