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КАТЕГОРИЯ / ЗАБОЛЯВАНЕ

Ракови заболявания

Рак на надбъбречната жлеза Метастатичен тумор на гръбначния стълб

Рак на пикочния мехур Множествен миелом

Рак на костите - всички видове Миелодиспластичен синдром

Мозъчен тумор Назофарингеален рак

Рак на гърдата Невробластома

Рак на маточната шийка Рак на устната кухина

Рак на дебелото черво Рак на яйчника

Колоректален рак Рак на панкреаса

Рак на дванадесетопръстника Папиларен рак на щитовидната жлеза

Рак на ендометриума Рак на паротидната жлеза

Рак на хранопровода Рак на простатата

Рак на окото Рак на ректума

Фоликуларен рак на щитовидната жлеза Саркоми

Рак на жлъчния мехур Рак на кожата, немеланомен

Рак на стомашно-чревния тракт Тумор на меките тъкани

Рак на бъбрека Рак на гръбначния стълб

Рак на червата Рак на стомаха

Рак на ларинкса Рак на тестисите

Рак на черния дроб Рак на щитовидната жлеза

Рак на белия дроб Рак на матката

Злокачествен тумор на меките тъкани Рак на важната

Медуларен рак Рак на гласните струни

Меланома Всички останали злокачествени заболявания

Сърдечно-съдови заболявания

Аневризма на абдоминалната аорта Дилатативна кардиомиопатия

Ангина пекторис Синдром на Айзенменгер

Ангиопластика Трансплантация на сърце (оценка за такава)

Аневризма на аортата Операция на сърдечна клапа

Сърдечна аритмия Хипертонична болест на сърцето

Сърдечен пейсмейкър (анамнеза) Инфаркт на миокарда (ИМ)

Кардиомиопатия Белодробна артериална хипертония

Вроден порок на сърцето Първична белодробна артериална хипертония

Застойна сърдечна недостатъчност Операция на аортата

Исхемична болест на сърцето Порок на сърцето

Операция за поставяне на коронарен байпас
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Дерматологични заболявания

Кожни язви

Нарушения на ендокринната система

Адреналектомия за аденом на надбъбречните жлези M.E.N. (Синдром на множествена ендокринна неоплазия)

Тумор със секреция на алдо/кортизол Феохромоцитом

Хронична надбъбречна недостатъчност (болест на Адисън) Тиреоидит

Болест на Грейвс

Инфекциозни заболявания

Синдром на придобитата имунна недостатъчност (СПИН / ХИВ) Инфекциозен ендокардит

Бактериален менингит Умерено изразен инфекциозен ендокардит

Денга хеморагична треска Полиомиелит

Ебола Туберкулозен менингит

Енцефалит Туберкулозен миелит

ХИВ инфекция

Сензорни нарушения

Дегенерация на макулата, свързана с възрастта Загуба на говор

Слепота Отлепване на макулата

Диабетна ретинопатия Пролиферативна витреоретинопатия

Загуба на слуха Отлепване на ретината

Стомашно-чревни нарушения

Хроничен рецидивиращ панкреатит Заболяване на черния дроб в последен стадий

Цироза Чернодробна недостатъчност

Колит Операция на черен дроб

Болест на Крон Синдром на раздразненото дебело черво

Възпалително заболяване на червата Заболяване на дебелото черво

Фулминантен вирусен хепатит Заболяване на тънкото черво

Хепатит Улцерозен колит

Гинекологични нарушения

Безплодие (жени)

Хематологични заболявания

Апластична анемия Лимфома (за възрастни и педиатрия)

Коагулопатии Миелофиброза

Болест на Ходжкин (педиатрия) Неходжкинов лимфом (за възрастни и педиатрия)

Левкемия (за възрастни и педиатрия)

Неврологични нарушения

Амиотрофична латерална склероза Мускулна дистрофия

Апаличен синдром (вегетативен стадий) Миастения гравис

Кома Парализа

Болест на Кройцфелд-Якоб Болест на Паркинсон

Медуларно кистозно заболяване Първична латерална склероза (ПЛС)

Умерено мозъчно увреждане Прогресивна мускулна атрофия

Болест на двигателните неврони Прогресивна супрануклеарна парализа (болест на Стийл)

Множествена склероза Детска спинална мускулна атрофия тип 1

Неврохирургически нарушения

Доброкачествен тумор на мозъка Тежка травма на главата



3/3

Мозъчни аневризми Тежко увреждане на мозъка

Церебрална артериовенозна малформация

Ортопедични нарушения

Артрит (бедро) Остеопороза с фрактури

Артрит (коляно) Посттравматичен артрит (коляно)

Аваскуларна некроза на бедрената кост Тежък детски ревматоиден артрит

Аваскуларна некроза на коляно Тежък ревматоиден артрит

Увреждане/нарушения на бедрената кост Фрактури/наранявания на рамо

Загуба на крайници Болест на Стил

Остеогенезис имперфекта Раменна нестабилност

Ортопедични заболявания (тумори)

Доброкачествен / злокачествен тумор на костите Доброкачествен / злокачествен тумор на меките тъкани

Белодробни заболявания

Астма Еозинофилен гранулом

Бронхит Хистиоцитоза Х (бял дроб)

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) Хронична пневмония

Муковисцидоза Белодробна фиброза

Емфизем Пулмонална хипертония

Заболяване на белите дробове в последен стадий Грануломатоза на Вегенер

Заболявания на гръбначния стълб (множествени)

Анкилозиращ спондилит Спинална стеноза

Дискова херния Тумор на гръбначния стълб

Абцес на гръбначния стълб Фрактура вертебре

Урологични заболявания

Бъбречна недостатъчност Стеноза на бъбречната артерия

Васкуларни заболявания

Облитерираща атеросклероза Проблеми с долните крайници (крак) - артериални

Поставяне на церебрален шънт Проблеми с долните крайници (крак) - венозни

Цереброваскуларни заболявания Периферно васкуларно заболяване

Елефантиаза Инсулт

Емболия Синдром на празна вена

Ендоваскуларно лечение на мозъчна аневризма Венозна недостатъчност

Ендоваскуларно лечение на периферно артериално заболяване Венозен тромбоемболизъм

Системни заболявания

Лицеви изгаряния вследствие на злополука Полиомиелит

Тежки изгаряния Системен лупус еритематозус

Некротизиращ фасцит Изгаряния от трета степен

Прогресивна склеродермия Болест на Уилсън

Трансплантация на орган

Костен мозък Бъбрек

Роговица Черен дроб

Сърце Панкреас

Бял дроб Присаждане на кожа


