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ПРОГРАМА ЗА СТОМАТОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ,                                 
ЗАПЛАЩАНА ОТ НЗОК  ПРЕЗ  2001Г 

В периода 2001 – 2003 година основната цел на програмата е 
стоматологичната помощ да бъде достъпна за всеки чрез схемите на здравното 
осигуряване. 

Проблемите на стоматологичното здраве на цялото население се обуславят 
от различното съчетаване на едни и същи фактори. Постоянно съществуващите 
финансови ограничения налагат определянето на приоритетите в осигуряването 
на стоматологичното здраве. От друга страна структурата на нарушеното здраве 
има някои особености при различните контингенти на населението, което придава 
определена специфика на необходимите здравни грижи. 

В този смисъл по-отчетливо очертани са две програми фокусирани към 
основните групи от населението: деца и ученици до 18 години,  лица над 18 
години. 

СТОМАТОЛОГИЧНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 

Възрастова група  :  0-18 години 
Цел: Откриване на стоматологични заболявания и санация на деца и 

ученици.   
Обхванати лица :  деца и ученици от 0 до 18 г.  
Изпълнители: общопрактикуващи стоматолози и специалисти по детска 

стоматология 
Дейности: 
В социален аспект разширяването на възможностите за стоматологично 

лечение на децата и учениците чрез разширяването на възрастовата група и 
пакета стоматологични  дейности е важна стъпка в подобряването на 
стоматологичното здраве на тази група от населението.  
 
Код Стоматологични дейности Време в 

минути 
101 Обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на 

амбулаторен лист 
15 
 

301 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация с амалгама  26 
301 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация с химичен композит 26 
508 Екстракция на временен зъб с анестезия 17 
508 Екстракция на еднокоренов зъб с анестезия 17 
509 Екстракция на многокоренов зъб с анестезия 22 
404 Локална обработка на устната лигавица 6 
332 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (включва всички 

дейности без обтурация) 
39 

     333 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб  (включва всички 
дейности без обтурация) 

141 

*Всички междинни дейности са включени във времето. 
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СТОМАТОЛОГИЧНА ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ 

Възрастова група: лица над 18 години 
Цел: Ползване на основен пакет стоматологични дейности. 
Обхванати лица : всички лица над 18 години 
Изпълнители: общопрактикуващи стоматолози 
Дейности: 

 
Код Стоматологични дейности Време в 

минути 
101 Обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на 

амбулаторен лист 
15 
 

301 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация с амалгама  26 
301 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация с химичен композит 26 
508 Екстракция на еднокоренов зъб с анестезия 17 
509 Екстракция на многокоренов зъб с анестезия 22 

 
*Всички междинни дейности са включени във времето. 

 
 

ПРОГРАМА  “ХИРУРГИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ” 

Възрастова група:  всички обърнали се лица 
Цел: Ползване на пакет хирургични стоматологични дейности. 
Изпълнители: Стоматолози със специалност хирургична стоматология и 

лицево-челюстна хирургия. 
Дейности: 
 

Код Стоматологични дейности Стойност
520 Интраорална инцизия на абцеси и флегмони в съединително тъканните 

ложи вкл. анестезия 
11 
 

510 Екстракция на дълбокофрактуриран и дълбокоразрушен зъб, вкл. 
анестезия. 

22 

544 Контролен преглед след някоя от горните две дейности – до 2 3 
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