
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО КОДОВЕ, ВКЛЮЧВАЩИ 

ДИАГНОЗАТА ОВП 

МКБ 10 

код 
Клас болести 

код за 

класификация  

A87.0 Ентеровирусен менингит (G02.0*) 0 

A88 
Други вирусни инфекции на централната нервна система, 

некласифицирани другаде 
0 

A89 
Вирусна инфекция на централната нервна система, 

неуточнена 
0 

G00 Бактериален менингит, некласифициран другаде 0 

G00.0 Хемофилен менингит 0 

G00.1 Пневмококов менингит 0 

G00.2 Стрептококов менингит 0 

G00.3 Стафиликоков менингит 0 

G00.8 Менингит, предизвикан от други бактерии 0 

G00.9 Бактериален менингит, неуточнен 0 

G02.0 Менингит при вирусни болести, класифицирани другаде 0 

G03.0 Непиогенен менингит 0 

G03.9 Менингит, неуточнен 0 

G04 Енцефалит, миелит и енцефаломиелит 0 

G04.0 Остър дисеминиран енцефалит 0 

G04.1 Тропическа спастична параплегия 0 

G04.2 
Бактериален менингоенцефалит и менингомиелит, 

некласифицирани другаде 
0 

G04.8 Други енцефалити и енцефаломиелити 0 

G04.9 Енцефалит, миелит и енцефаломиелит, неуточнен 0 

G51 Увреждания на лицевия нерв 0 

G80 Детска церебрална парализа 0 

G80.0 Спастична церебрална парализа 0 



G80.1 Спастична диплегия 0 

G80.2 Детска хемиплегия 0 

G80.3 Дискинетична церебрална парализа 0 

G80.4 Атактична церебрална парализа 0 

G80.8 Друга детска церебрална парализа 0 

G80.9 Детска церебрална парализа, неуточнена 0 

G83.9 Паралитичен синдром, неуточнен 0 

A80 Остър полиомиелит 1 

A80.0 Остър паралитичен полиомиелит, свързан с ваксина 1 

A80.1 
Остър паралитичен полиомиелит, предизвикан от внесен 

див вирус 
1 

A80.2 
Остър паралитичен полиомиелит, предизвикан от див 

природен вирус 
1 

A80.3 Остър паралитичен полиомиелит, друг и неуточнен 1 

A80.4 Остър непаралитичен полиомиелит 1 

A80.9 Остър полиомиелит, неуточнен 1 

G12.2 Болест на двигателния неврон 1 

G36 Друга форма на остра дисеминирана демиелинизация 2 

G37 
Други демиелинизиращи болести на централната нервна 

система 
2 

G61.0 Синдром на Guillain-Barre 2 

G04.8 Постинфекциозен миелит 3 

G37.3 
Остър трансверзален миелит при демиелинизираща болест 

на централната нервна система 
3 

G54 Увреждания на нервни коренчета и плексуси 4 

G56 Мононевропатии на горен крайник 4 

G57 Мононевропатии на долен крайник 4 

G58 Други мононевропатии 4 

S74.0 
Травма на седалищния нерв на ниво тазобедрена става и 

бедро 
4 



S74.1 
Травма на нервус феморалис на ниво тазобедрена става и 

бедро 
4 

S74.8 Травма на други нерви на ниво тазобедрена става и бедро 4 

S74.9 Травма на неуточнен нерв на ниво тазобедрена става и бедро 4 

C41.2 
Злокачествено новообразувание на костите и ставните 

хрущяли на гръбначен стълб 
5 

C41.4 
Злокачествено новообразувание на костите и ставните 

хрущяли на кости на таза, сакрума и опашката 
5 

C47.9 
Злокачествено новообразувание на периферните нерви и 

вегетативната нервна система, с неуточнена локализация 
5 

C70.1 Злокачествено новообразувание на спинални менинги 5 

C79.3 
Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък 

и мозъчните обвивки 
5 

C79.4 
Вторично злокачествено новообразувание на други и 

неуточнени части на нервната система 
5 

C79.5 
Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен 

мозък 
5 

C79.6 Вторично злокачествено новообразувание на яйчник 5 

C79.7 
Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречната 

жлеза 
5 

C79.8 
Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени 

локализации 
5 

D16.6 Доброкачествено новообразувание на гръбначен стълб 5 

D16.8 
Доброкачествено новообразувание на кости на таза, сакрума 

и опашката 
5 

D32.1 
Доброкачествено новообразувание на мозъчните обвивки на 

гръбначния мозък 
5 

D36.1 
Доброкачествено новообразувание на периферни нерви и 

вегетативна нервна система 
5 

D42.1 
Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на 

мозъчните обвивки на гръбначния мозък 
5 

D48.0 
Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на 

кости и ставни хрущяли 
5 

D48.1 
Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на 

съединителна и други меки тъкани 
5 

D48.2 
Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на 

периферни нерви и вегетативна нервна система 
5 

G06.1 Вътрегръбначен абсцес и гранулом 5 

S24.1 Други и неуточнени травми на гръдната част на гръбначния 5 



мозък 

S34.4 Травма на лумбосакралните плексуси 5 

G61 Възпалителна полиневропатия 6 

G61.1 Серумна невропатия 6 

G61.8 Други възпалителни полиневропатии 6 

G61.9 Възпалителна полиневропатия, неуточнена 6 

G62.2 Полиневропатия, предизвикана от други токсични вещества 6 

G62.8 Други уточнени полиневропатии 6 

G62.9 Полиневропатия, неуточнена 6 

T56 Токсично въздействие на метали 6 

T63.4 
токсичен ефект от контакт с отрова от други артроподи 

(парализа, предизвикана от кърлежи) 
6 

G35 Множествена склероза 7 

G60 Наследствена и идиопатична невропатия 7 

G83.8 Други уточнени паралитични синдроми 7 

B75 Трихинелоза 8 

E80.2 Други порфирии 8 

M60.0 Инфекциозен миозит 8 

M60.1 Интерстициален миозит 8 

M61.1 Прогресиращ осифициращ миозит 8 

G64 Други увреждания на периферната нервна система 9 

G72.8 Други уточнени миопатии (вяла мускулна парализа) 9 

G81 Хемиплегия 9 

G82 Параплегия и тетраплегия 9 

G82.0 Вяла параплегия 9 

G82.1 Спастична параплегия 9 

G82.2 Параплегия, неуточнена 9 



G82.3 Вяла тетраплегия 9 

G82.4 Спастична тетраплегия 9 

G82.5 Тетраплегия, неуточнена 9 

G83 Други паралитичини синдроми 9 

G83.0 Диплегия на горни крайници 9 

G83.1 Моноплегия на долен крайник 9 

G83.2 Моноплегия на горен крайник 9 

G83.3 Моноплегия, неуточнена 9 

G83.4 Синдром на cauda equina 9 

R29.8 

Други и неуточнени симптоми и признаци, отнасящи се до 

нервната и костно-мускулната система (преходна парализа 

на крайници) 

9 

Ако е асоцииран с полиомиелит  

Ако не са свързани с парализа  

ако парализата е вяла, а не спастична, в противен случай код 0  

Легенда на кодовете за класификация: 

0-не е ОВП: изолирана фациална парализа без значение на причината, спастична или 

хронична парализа, менингит, кома 

1-полиомиелитоподобен /дължащ се на полиовирус или друг ентеровирус/ 

2-полирадикулоневрит/синдром на Гилен-Баре, на Ландри/ 

3-трансверзален миелит 

4-травматична невропатия 

5-гръбначномозъчен тумор /остро настъпило притискане от неоплазма, хематом, 

абсцес/ или друг неопластичен процес 

6-периферна невропатия вследствие на инфекция /дифтерия, борелиоза/ или 

интоксикация /кърлежова парализа, ухапване от змии, инсектициди, тежки метали/ 

7-други специфични неврологични заболявания 

8-системно или метаболитно заболяване, заболявания на мускули или кости 

9-парализи с неизвестна етиология или неизвестна диагноза 

 

 


