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Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и 

други услуги от МБАЛ ВИТА ЕООД 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ Пациент - 

/здравно 

неосигурен/ 

Високоспециализирани интервенционални процедури при 

заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18 

годишна възраст 

1300.00 

Високоспециализирани интервенционални процедури при 

заболявания на хепатобилиарната система /ХБС/, панкреаса и 

перитонеума за лица над 18 годишна възраст 

2750.00 

Гастроскопия 250.00 

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит, за 

лица над 18 годишна възраст 

2550.00 

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни 

заболявания /цироза/ за лица над 18 годишна възраст 

2050.00 

Диагностика и лечение на заболявания на горния 

гастроинтестинален тракт за лица над 18 годишна възраст 

1000.00 

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото 

черво за лица над 18 годишна възраст 

1000.00 

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобиларната 

система, панкреаса и перитонеума 

1750.00 
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Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при 

лица над 18 години 

1740.00 

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при 

лица над 18 години 

1050.00 

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за 

лица над 18 годишна възраст 

1600.00 

Дневен стационар /без медикаменти/ 100.00 

Дневен стационар престой до 2 часа 50.00 

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-

чревния тракт - за лица над 18 г 

450.00 

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от 

гастроинтестиналния тракт 

1200.00 

Запис на операция на диск 30.00 

Избор на анестезия, за платени пациенти 100.00 

Избор на стая, за платени пациенти 100.00 

Избор на стая - ателие, за платени пациенти 300.00 

Издаване на дубликат на медицински документ 20.00 

Издаване на дубликат епикриза 20.00 

Издаване на медицински документ /епикриза, сертификат/ 20.00 

Кетъринг хранене 80.00 

Колоноскопия 350.00 
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Копие на медицинска документация - ИЗ /за период до 5 г. назад/ 50.00 

Копие на медицинска документация - ИЗ /за период повече от 5 г. 

назад/ 

100.00 

Копие от образно изследване 10.00 

Кръвопреливане /без цената на кръвните продукти/ 200.00 

Леглоден в отделение, за платени пациенти 150.00 

Леглоден придружител 50.00 

Отстраняване на стомашен балон 450.00 

Платен пакет 1, ендоскопско обследване на Горен ГИТ 450.00 

Платен пакет 2, ендоскопско обследване на Долен ГИТ 700.00 

Пакет 3, ендоскопско обследване на Горен и Долен ГИН 900.00 

Платен пакет 4, консервативно лечение и кондициониране на 

пациент 

1100.00 

Пакет 5 - Абдоминална парацентеза /вкл 1 фл Хуман албумин/ 300.00 

Поставяне на Интрагастрален балон 1900.00 

Поставяне на стомашен балон 2300.00 

Ректосигмоидоскопия 300.00 

Сваляне на конци и превръзка 50.00 

Стационарно грижи за диагностични и терапевтични процедура 

/еднодневен пакет/ 

300.00 
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Стационални грижи за диагностични и терапевтични процедури 

/тридневен пакет/ 

500.00 

Стационарни грижи и хемотрансфузия за ден 450.00 

Стомашен ботокс 1900.00 

Хистологично изследване 100.00 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ - Допълнителни 

услуги, съгласно Наредба за осъществяване правото на 

достъп 

Пациент - 

/здравно 

осигурен/ 

Избор на екип 900.00 

Избор на екип 800.00 

Избор на екип 700.00 

Избор на екип 600.00 

Избор на индивидуален пост санитарка 50.00 

Избор на индивидуален пост сестра/акушерка 130.00 

Избор на лекар 100.00 

Избор на лекар 200.00 

Избор на лекар 300.00 

Избор на лекар 400.00 

Избор на лекар 500.00 
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Пакет подобрени битови условия - ВИП ателие, в цената на което 

се включват всички допълнителни битови условия, със или без 

придружител, по желание на пациента 

300.00 

Пакет подобрени битови условия - самостоятелна стая, в цената 

на която се включват всички допълнителни битови условия, със 

или без придружител, по желание на пациента, за един леглоден 

250.00 

Пакет подобрени битови условия за Гастроскопия 30.00 

Пакет подобрени битови условия за Колоноскопия 30.00 

Пакет подобрени битови условия за Гастроскопия и Колоноскопия 60.00 

Меню за хранене по избор -1,  съобразено с лечебно-диетичния 

режим 

100.00 

Меню за хранене по избор -2, съобразено с лечебно-диетичния 

режим 

200.00 

Меню за хранене по избор -3, съобразено с лечебно-диетичния 

режим 

400.00 

Меню за хранене по избор -4, съобразено с лечебно-диетичния 

режим 

450.00 

 


