Застрахователен пакет
HEALTH LINE PLUS
Болнична помощ
1.Прием и настаняване на болен
В стая с 2 легла
2.Хоспитализация в МБАЛ
до 30 дни
2.1 Престой в болница
Отделения за интензивно лечение
Терапевтични отделения
Инфекциозно и други
2.2 Преглед, изследвания и назначение на лечение
от Дежурен и лекуващ лекар, визитация от завеждащ отделение
Избор на екип, при лечение по НЗОК
2.3 Консултация със специалисти
от отделенията и клиниките на самото лечебно заведение
от хабилитирано лице от лечебното заведение
2.4 Манипулации по медицински показания до изписване на
пациента
2.5 Медицински изследвания в стационара
2.5.1 Клинико - лабораторни изследвания:
Хематологични, биохимични, микробиологични, цитологични,
имунологични, вирусологични и други
хормонални изследвания и туморни маркери
2.5.2 Клинико - инструментални изследвания
Функционални изследвания
Образна диагностика:
рентгенови изследвания
компютърна томография
ядрено-магнитен резонанс
ангиографски изследвания
радио - изотопни изследвания
коронарография
2.6 Консервативно лечение
медикаментозно
физиотерапия
2.7 Оперативно лечение
предоперативна подготовка
извършената операция
малка и средна сложност
голяма сложност и високоспециализирана хирургия
2.8 Импланти и консумативи

Общ лимит:
10 200 лв.
ЛИМИТ
8 000 лв.
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до 500 лв.

Извънболнична помощ
3; Лекарски преглед - първичен и
3.1 Вторичен
От специалист
3.2 Консултация на болен
с други специалисти
От хабилитирано лице- по избор
3.3 Клинико-лабораторни изследвания
Хематологични, Микробиологични изследвания с антибиограма,
Биохимични, Хемостазни, Цитологични, Хистологични, Ензимни,
Серологични, Имунологични
Хормонални изследвания и Туморни маркери
Изследване на урина
3.4 Клинико- инструментали изследвания
Образна диагностика
Рентгенови изследвания
КТ, ЯМР, ехографски изследвания, доплерова сонография на
съдове, радио-изотопни изследвания, коронарография,
флуоресцентна ангиография на съдовете на окото
Функционални изследвания
Ехокардиография, Холтер мониториране на ЕКГ и АН,
Велоергометрия, ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ, ФИД, Аудиометрия,
Периметрия
Ендоскопски изследвания с/без биопсия
Остеоденситометрия
3.5 Манипулации в извънболнични условия
Поставяне на подкожни, мускулни и венозни инжекции
Венозни вливания
Обработка и превръзка на рана
Сваляне на конци след оперативни интервенции
Превръзки след оперативни интервенции
Поставяне и сваляне на гипсови имобилизации
3.6 Лечение в извънболнични условия
Физиотерапия
Възстановяване на разходи, с 20% самоучастие
4. Лекарствени средства
слухови апарати, очила за корекция на зрението /2 стъкла без
рамки/ или контактни лещи за корекция на зрението

ЛИМИТ
2 000 лв.
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до 20 бр. процедури
ЛИМИТ
200 лв.
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