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Въведение

1. Обща информация 

Това издание �редставя Международната класификация на функционирането, увреж
данията и здравето, �озната като МКФУЗ�� Основната цел на класификацията МК�
ФУЗ е да �редложи унифицирана и стандартизирана терминоло�ия и рамка за о�и�
сание на здравното състояние и на състояния, свързани с не�о� Класификацията дава 
о�ределение на ком�онентите на здравето и на някои свързани с не�о ком�оненти на 
бла�осъстоянието (на�р� образование и труд)� Поради тази �ричина областите/домей�
ни, включени в МКФУЗ, мо�ат да се раз�леждат като области на здравето и свързани 
със здравето области� Тези области са о�исани от �ледна точка на ор�анизма, инди�
вида и обществото в два основни с�исъка: (�) �Функции и структури на ор�анизма“ и 
(�) �Дейности и участие“�� Класификацията МКФУЗ �ру�ира �о систематичен начин 
различни области3 �о отношение на едно и също лице �ри наличието на о�ределен 
здравен статус (на�р� какво �рави или може да на�рави лице с о�ределено заболяване 
или разстройство)� Функционирането е общ термин, който обхваща всички телесни 
функции, дейности и участие; �о същата ло�ика, увреждания е общ термин за наруше�
ни функции, о�раничени действия и о�раничено участие� МКФУЗ изброява също така 
факторите на околната среда, които си взаимодействат с тези ком�оненти� По този на�
чин класификацията �озволява на �олзвателя да състави архив от �олезни �рофили, 
свързани с функционирането, уврежданията и здравния статус на индивида в различ�
ни области� 

МКФУЗ �ринадлежи към �семейството“ на международните класификации, разрабо�
тени от Световната здравна ор�анизация (СЗО) с цел да бъдат �рила�ани към раз�
личните ас�екти на здравето� Семейството от международни класификации на СЗО 
създава рамка за класифициране на �олям обем информация за здравното състояние 
(на�р� диа�ностика, функциониране, увреждания, �ричини за връзка със службите на 
здравео�азването) и из�олзва стандартизирана, обща терминоло�ия, която �озволява 
обмен на информация относно здравео�азването и �рижите за здравето в цял свят, в 
различни научни дисци�лини и клонове�   

В международните класификации на СЗО, всички състояния и заболявания (боле�
сти, разстройства, травми и др�) се класифицират �редимно в ICD��� (съкращението 

�  Този текст е ревизия на Международната класификация на нарушените функции, уврежданията и 
физическата или �сихична инвалидност (ICIDH), �убликувана за �ръв �ът от Световната здрав�
на ор�анизация �рез �98� �� с из�итателна цел� Текстът е разработен в резултат на систематични 
из�итания в условията на �рактическа работа и международни консултации �рез �оследните �ет 
�одини� На �� май ���� �� текстът е утвърден от 54�та Световна здравна асамблея за из�олзване в 
международен мащаб (резолюция WHA54���)�    

�  Тези термини, които заменят �редишните термини �нарушени функции“ (imp�i�m���), �трайни ув�
реждания“ (dis�bili�y)и �недъ�/инвалидност“ (h��dic�p), разширяват обхвата на класификацията и 
дават възможност в нея да се включи �озитивният о�ит� Тези нови термини са о�ределени в насто�
ящото Въведение, а в самата класификация са о�исани �одробно� Трябва да се отбележи, че тези 
термини имат конкретно изражение, което може да се отличава от тяхната ежедневна у�отреба� 

3  Областта/домейнът �редставлява �рактична и рационална система от взаимно свързани физиоло�
�ични функции, анатомични структури, действия, задачи или области от живота� 
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означава Международна класификация на болестите (МКБ, десета версия)4 и създа�
ват етиоло�ична рамка� Функционирането и уврежданията, свързани със здравното 
състояние, са класифицирани в МКФУЗ� Поради тази �ричина МКБ��� и МКФУЗ са 
взаимно до�ълващи се5, а �отребителите се �риканват да из�олзват тези два члена 
от семейството на международните класификации на СЗО заедно� МКБ��� дава �ди�
а�ноза“ на болестите, разстройствата и дру�ите състояния и заболявания, като тази 
информация се обо�атява от до�ълнителната информация, съдържаща се в МКФУЗ 
относно функционирането6� Взети заедно, информацията за диа�нозата �люс тази за 
функционирането дават мно�о �о�широка и смислена картина на здравното състоя�
ние на хората и населението, която може да се из�олзва и за вземане на решения�   

Семейството на международни класификации на СЗО �редставлява ценно средство 
за о�исание и сравнение на здравното състояние на населението в международен 
мащаб� Информацията за смъртността (�редоставяна от МКБ���) и информацията 
за резултатите от лечението (�редоставяна от МКФУЗ) мо�ат да се съчетаят с цел да 
бъдат разработени мерки за �овишаване на общественото здраве, здравен контрол и 
�о��оляма информираност, а също така за оценка на съотношенията на различните 
�ричини на смъртност и заболеваемост�   

МКФУЗ се откъсва от конце�цията на класификацията за ��оследствията от заболява�
нето“ (версията от �98� ��) и се �ревръща в класификация на �ком�онентите на здра�
вето“� �Ком�онентите на здравето“ о�ределят съставните части на здравето, докато 
��оследствията“ обръщат внимание на влиянието на болестите и дру�ите състояния, 
които мо�ат да се �роявят като резултат� По този начин МКФУЗ заема неутрална �о�
зиция относно етиоло�ията; следователно, изследователите са свободни да �равят из�
води относно �ричинната зависимост, из�олзвайки �одходящи научни методи� Този 
�одход се различава от �одхода, основаващ се на �факторите, обуславящи здравето“ и 
от �одхода, базиращ се на �рискови фактори“� С цел да улесни изследването на обусла�
вящите и рисковите фактори, МКФУЗ съдържа с�исък с фактори на околната среда, 
които о�исват жизнената среда на лицата�   

4  Международна статистическа класификация на болестите и �роблемите, свързани със здравето 
десета версия, том ��3, Женева, СЗО, �99���994 ��

5  Важно е да се разбере, че има �ри�окриване между МКБ��� и МКФУЗ�  И двете класификации за�
�очват с телесните системи� Уврежданията се отнасят за телесните структури и функции, които са  
част от �болестния �роцес“, �оради което се из�олзват и в МКБ���� Въ�реки това, ICD��� из�олзва 
термина �увреждания“ (като обективни и субективни сим�томи), за да обозначи част от конфи�
�урацията, формираща �болестта“, а �оняко�а и като �ричина за свързване със здравните служби, 
докато системата на МКФУЗ из�олзва термина �увреждания“ в смисъл на �роблеми на телесните 
функции и структури, �роизтичащи от здравното състояние�

6  Двама души с едно и също заболяване мо�ат да имат различно ниво на функциониране; двама 
души с едно и също ниво на функциониране нямат не�ременно едно и също здравно състояние� 
От тук следва, че едновременното из�олзване на двете класификации �овишава качеството на да�
нните за медицински цели� Из�олзването на МКФУЗ не означава заобикаляне на редовните диа��
ностични �роцедури� В дру�и случаи на у�отреба, МКФУЗ може да се из�олзва самостоятелно�  
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2. Цели на МКФУЗ

МКФУЗ �редставлява класификация с широко �редназначение, която има за цел да 
обслужва различни дисци�лини и различни сектори� Нейните конкретни цели мо�ат 
да бъдат резюмирани, както следва: 

•	 Да �редостави научна основа за разбирането и изследването на здравето и свър�
заните с не�о състояния, резултатите от лечението и факторите;   

•	 Да �редложи обща терминоло�ия за о�исание на здравето и свързаните с не�о 
състояния с цел да �одобри комуникацията между отделните �олзватели  – 
здравните работници, учените, �олитиците и обществото, включително хората 
с увреждания;  

•	 Да даде възможност за сравняване на данни, �роизхождащи от различни страни, 
здравни дисци�лини и здравни услу�и в различен �ериод от време;   

•	 Да �редостави систематизирана класификационна схема за системите за здравна 
информация�   

Тези цели са взаимно свързани, тъй като нуждата от МКФУЗ и нейното из�олзване 
изискват създаването на рационална и �рактична система, която трябва да може да се 
из�олзва от различни �отребители на здравна �олитика, �арантиране на качеството и 
оценка на резултатите от лечението в страни с различна култура�   

2.1. Приложения на МКФУЗ 

След като �рез �98� �� беше �убликувана �робната версия на ICIDH, класификацията 
беше из�олзвана за различни цели, на�ример: 

•	 Като статистическо средство – за събиране и обработка на данни (на�р� в демо�
�рафски изследвания и анкети и в системи за у�равление на информацията);   

•	 Като средство за научни изследвания – за измерване на резултатите от лечение�
то, качеството на живота и факторите на околната среда);   

•	 Като клиничен инструмент – за оценка на �отребностите на �ациента, съ�ласу�
ване на лечението със с�ецифични условия, оценка на �рофесионалната �од�о�
товка, рехабилитация и оценка на резултатите от лечението;   

•	 Като средство за социална �олитика – �ри �ланиране на социално�оси�урител�
ните системи, системите на възна�раждения и разработването на страте�ии и 
тяхното �рила�ане;   

•	 Като образователно средство – за съставяне на учебни �ро�рами, �овишаване на 
информираността и �ред�риемане на социални действия�   

Тъй като �о същество МКФУЗ е класификация на здравето и на състоянията, свързани 
с не�о, тя се из�олзва също в сектори, като застрахователно дело, социално оси�уря�
ване, трудова �олитика, образование, икономика, социална �олитика и общо законо�
дателство, а също така и като начин за въздействие върху обкръжаващата среда� Кла�
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сификацията е �риета като една от социалните класификации на ООН и е включена в 
Стандартните правила на ООН относно изравняване на възможностите на хората 
с увреждания7; Стандартните правила се �озовават на нея� Следователно, МКФУЗ е 
�одходящ инструмент за �рила�ане както на �риетите международни норми в облас�
тта на �равата на човека, така и на националното законодателство�   

МКФУЗ има бо�ат с�ектър от области на �риложение, на�ример: социално оси�уря�
ване, оценка на у�равлението в областта на здравео�азването, изследвания на населе�
нието на местно, национално и международно ниво� Класификацията �редла�а кон�
це�туална рамка, която е �риложима към �рижата за личното здраве, включително 
�рофилактиката и �ромоцията на здравето, както и за �одобряване на участието чрез 
�ремахване или о�раничаване на социалните �ре�ради и �оощряване на �редоставя�
нето на социална �одкре�а и фактори, улесняващи общуването в обществото� Тя е 
мно�о �олезна �ри изучаване на системите на здравео�азване, за оценка на �олитики�
те и �ри тяхното формиране�  

7  Стандартни правила относно изравняване на възможностите на хората с увреждания, �риети от 
48�та сесия на Общото събрание на Ор�анизацията на обединените нации на �� декември �993 �� 
(резолюция 48/96), ООН, Ню Йорк, Отдел �Информация и �ечат“, �994 ��  
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3. Свойства на МКФУЗ 

Всяка класификация трябва да сочи ясно какво класифицира: какъв е нейният уни�
версум, обхват, класификационни единици, ор�анизация и �о какъв начин тези еле�
менти са структурирани �о отношение на връзката между тях� Следващите раздели 
�оясняват тези основни свойства�   

3.1. Универсум
МКФУЗ обхваща всички ас�екти на човешкото здраве и някои свързани със здравето 
ком�оненти на бла�осъстоянието, като �и о�исва �о отношение на области на здра
вето и свързаните с него области8� Класификацията е в общия контекст на здравето 
и не обхваща състояния, които не са свързани с не�о, на�ример обстоятелства, �оро�
дени от обществено�икономически фактори� Така на�ример, в зависимост от своята 
раса, �ол, рели�ия и дру�и обществено�икономически характеристики някои хора 
мо�ат да бъдат о�раничени �ри из�ълнението на дадена задача в средата, в която се 
намират, но те не �редставляват о�раничения на участието, свързани със здравето, 
с�оред класификацията на МКФУЗ�   

Широко е раз�ространено не�равилното разбиране, че МКФУЗ се отнася само за 
хора с увреждания (dis�bili�i�s); в действителност, МКФУЗ се отнася за всички хора� 
Здравето и свързаните с не�о състояния, които се отнасят за всички заболявания, 
мо�ат да бъдат о�исани с �омощта на МКФУЗ� С дру�и думи, МКФУЗ има универсал�
но �риложение9�   

3.2. Обхват 
МКФУЗ дава о�исание на различни ситуации, свързани с функционирането на чо�
вешкия ор�анизъм и не�овите о�раничения, и служи като рамка, която може да се 
из�олзва за ор�анизиране на тази информация� Класификацията структурира ин�
формацията �о съдържателен, взаимно�свързан и лесно достъ�ен начин�   

МКФУЗ ор�анизира информацията в два дяла� Дял � се отнася за функционирането и 
уврежданията, а Дял � обхваща контекстуалните фактори� Всеки дял има два ком�о�
нента: 

�� Ком�оненти на функционирането и уврежданията  

Ком�онентът свързан с Тялото/Ор�анизма съдържа две класификации – една за 
функциите на системите на ор�анизма и втора – за структурите на ор�анизма� И в 
двете класификации �лавите са ор�анизирани с�оред системите на ор�анизма�   

Ком�онентът �Дейности и участие“ обхваща всички области, обозначаващи ас�екти�
те на функционирането, както от �ерс�ективата на индивида, така и от социалната 
�ерс�ектива�    

8  Примери за области на здравето: зрение, слух, ходене, учене и за�омняне; �римерите за свързаните 
със здравето области включват: транс�орт, образование и обществени отношения�  

9  Bick��b�ch JE, Ch�����ji S, B�dl�y EM, Us�U� TB� Mod�ls of dis�bl�m���, u�iv��s�lism ��d �h� ICIDH, 
Social Science and Medicine, �999, 48:��73���87�  
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�� Ком�оненти на контекстуалните фактори

С�исъкът с факторите на околната среда е �ървият ком�онент на контекстуалните  
фактори� Външните фактори оказват влияние на всички ком�оненти на функциони�
рането и уврежданията и са ор�анизирани �оследователно, като се за�очва от не�о�
средствената среда на индивида и се �реминава към общата обкръжаваща среда�   

Личностните фактори също са ком�онент на контекстуалните фактори, обаче не са 
класифицирани в МКФУЗ �оради �олемите социални и културни вариации в тях�   

Ком�онентите �Функциониране“ и �Увреждания“ в Дял � на МКФУЗ мо�ат да бъдат 
изразени �о два начина� От една страна, те мо�ат да сочат �роблемите (на�р� увреж�
дане, о�раничения в активността или о�раничения в участието, като тези �роблеми 
мо�ат да бъдат включени �од общия термин �увреждане“); от дру�а страна, те мо�ат да 
сочат без�роблемни (т�е� неутрални) ас�екти на здравето и състоянията, свързани със 
здравето, обобщени с общия термин �функциониране“�   

Тези ком�оненти на функционирането и увреждането се тълкуват �осредством че�
тири отделни, но свързани �омежду си конструкта� Тези конструкти се о�ерациона�
лизират, като се из�олзват определители� Функциите и структурите на ор�анизма се 
тълкуват чрез �ромените във физиоло�ичните системи или анатомичните структури� 
При ком�онента �Дейности и участие“ се из�олзват два конструкта: функционална 
активност (capacity) и ефективност (performance) (виж раздел 4��)�   

Функционирането и уврежданията  �ри даден индивид се раз�леждат като динамично 
взаимодействие�� между болестните състояния (болести, разстройства, наранявания, 
травми и т�н�) и контекстуалните фактори� Както е �осочено �о��оре, контекстуалните 
фактори включват както личностни, така и външни фактори� МКФУЗ съдържа изчер�
�ателен с�исък с фактори на обкръжаващата среда като съществен ком�онент на кла�
сификацията� Външните фактори взаимодействат с всички ком�оненти на функцио�
нирането и инвалидността� Основната конце�ция на ком�онента �Фактори на обкръ�
жаващата среда“ е улесняващото или �речещо влияние на елементи от физическия и 
социален свят и обществените на�ласи�   

3.3. Класификационна единица 
МКФУЗ �рави класификация на здравето и на свързаните със здравето състояния� 
Следователно, класификационната единица е категории в рамките на областите/до�
мейните на здравето и на свързаните със здравето области/домейни� Затова е важно 
да се отбележи, че в МКФУЗ хората не са класификационни единици; с дру�и думи, 
МКФУЗ не класифицира хора, а о�исва състоянието на всеки индивид с�оред масив 
от данни в здравни или свързани със здравето области� Нещо �овече, това о�исание 
се �рави вина�и в контекста на външните и личностни фактори�   

3.4. Представяне на МКФУЗ 
МКФУЗ е �редставена в две версии с цел да от�овори на нуждите на различните �олз�
ватели, �ри което сте�ените на конкретизация в двете версии са различни� 

Пълната версия на МКФУЗ – настоящото издание – �редла�а класификация с чети�
ри сте�ени на конкретизация� Тези четири сте�ени мо�ат да се обединят в една кла�
сификационна система от �о�висока сте�ен, която включва всички области до втора 
сте�ен� Такава двусте�енната система също е налична като кратка версия на МКФУЗ�   

��  Това взаимодействие може да се раз�лежда като процес или като резултат, в зависимост от �олзва�
теля�
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4. Преглед на компонентите на МКФУЗ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ��

В контекста на здравето: 

Функциите на ор�анизма (body fu�c�io�s) са физиоло�ичните функции на систе�
мите на ор�анизма (включително �сихичните функции)�   

Структурите на ор�анизма (body s��uc�u��s) са анатомичните части на тялото, 
на�ример ор�ани, крайници и техните съставни части�   

Уврежданията или нарушенията (Imp�i�m���s) �редставляват �роблеми в даде�
на функция или структура на ор�анизма, на�ример съществено отклонение или 
за�уба�   

Дейността (�c�ivi�y) е из�ълнението на дадена задача или действие от индивида� 

Участието (p���icip��io�) е включване в житейска ситуация�    

О�раниченията в дейността (�c�ivi�y limi���io�s) са затрудненията, които инди�
видът може да из�итва �ри из�ълнение на дадена дейност(и)�   

О�раниченията в участието (p���icip��io� ��s��ic�io�s) са �роблемите, които ин�
дивидът може да из�итва във връзка с извършване на дейности в житейски си�
туации�    

Факторите на околната/обкръжаващата среда�� (е�vi�o�m����l f�c�o�s) обхващат 
физическия и социален свят и на�л�сат�, в който индивидите/хората съществу�
ват и �рекарват живота си�

В Таблица � е дадено резюме на тези �онятия; те са �ояснени �о��одробно от о�ера�
тивна �ледна точка в раздел 5��� Както е �осочено в Таблицата: 

•	 МКФУЗ има два дяла, всеки от които има �о два компонента: 

Дял 1. Функциониране и увреждане

(а) Функции и структури на ор�анизма 

(б) Дейности и участие  

Дял 2. Контекстуални фактори 

(в) Фактори на околната среда 

(�) Личностни фактори 

•	 Всеки ком�онент може да бъде изразен �о положителен и �о отрицателен на�
чин�  

�� Виж също Приложение � �Класификационни и терминоло�ични въ�роси“�

�� Бел��р� Околна среда �о смисъла на класификацията следва да се разбира не като общо�риетия тер�
мин, а като конкретната обкръжаваща индивида среда, както е видно и от о�ределението�
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•	 Всеки ком�онент се състои от различни области/домейни, а в рамките на вся�
ка област има конструкти/кате�ории, които �редставляват класификационните 
единици� Здравето и състоянията, свързани със здравето на всеки индивид, мо�
�ат да бъдат за�исани, като се избере �одходящият код или кодове на кате�ория�
та (кате�ориите) и се добавят определителите, които �редставляват цифров код, 
който �осочва сте�ента или сериозността/тежестта на функционирането или 
увреждането в дадената кате�ория, или сте�ента, в която външният фактор се е 
оказал фасилитатор или �ре�ятствие�   

Таблица 1. Преглед на МКФУЗ 

Дял �: Функциониране  
и увреждане  Дял �: Контекстуални фактори 

Ком�оненти 
Функции и 

структури на 
ор�анизма  

Дейности  
и участие 

Фактори на 
околната среда 

Личностни 
фактори 

Области 

Функции на 
ор�анизма 

Структури на 
ор�анизма  

Области от 
живота (задачи, 

действия)   

Външни 
влияния върху 

функционирането 
и увреждането      

Вътрешни 
влияния върху 
функционира�

нето и  
увреждането                 

Конструкти/
кате�ории 

Изменение във 
функциите на 

ор�анизма  
(физиоло�ич�

но)

Изменение в 
структурите на 

ор�анизма  
(анатомично)  

Функционална 
активност – из�
�ълнение на за�
дачи в стандарт�
на околна среда  

Ефективност – 
из�ълнение на 

задачи, в насто�
ящата/реалната 

среда  

Улесняващо или 
въз�ре�ятстващо 

влияние на ха�
рактеристиките 
на физическия и 
социален свят и 

света на на�ласата   

Влияние на 
характерните 

черти на инди�
вида  

Положите�
лен ас�ект 

Функционална 
и структурна 
цялостност  

Дейности 

Участие  Фасилитатори Не е  
�риложимо     

Функциониране 

Отрицате�
лен ас�ект 

Увреждане /
нарушение 

(Imp�i�m���)  

О�раничаване на 
дейността  

О�раничаване на 
участието   

Бариери / 
�ре�ятствия  

Не е  
�риложимо      

Увреждане (Dis�bili�y) 

4.1. Функции и структури на организма и увреждания 

Определения: Функциите на тялото/организма (body functions) са физиологични
те функции на системите на организма (включително психологиче
ските функции).    
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 Структурите на тялото/организма(body structures)са анатомични
те части на тялото, например органи, крайници и техните състав
ни части.    

 Уврежданията представляват проблеми в дадена функция или струк
тура на организма, например съществено отклонение или загуба.    

(�)  Функциите и структурите на ор�анизма са класифицирани в два отделни разде�
ла� Двете класификации са �редназначени да се из�олзват едновременно� Така 
на�ример, функциите на ор�анизма включват сетивността на човека, на�ример 
�функции на зрението“, а тяхната връзка със структурите на ор�анизма е дадена 
�од формата на �око и свързаните с не�о структури“�    

(�) �Тяло“ означава човешкият ор�анизъм като цяло; следователно, този термин 
включва мозъка и не�овите функции, на�р� умствени с�особности� Следователно, 
умствените (или �сихичните) функции са включени към функциите на ор�анизма�    

(3)  Функциите и структурите на ор�анизма са класифицирани в зависимост от сис�
темите на ор�анизма; следователно, структурите на ор�анизма не се раз�леждат 
като ор�ани �3�   

(4)  Уврежданията на структурата мо�ат да означават аномалия, дефект, за�уба или 
дру�о съществено отклонение от структурата на тялото� Уврежданията са кон�
це�туализирани в съответствие с биоло�ическите �ознания на ниво тъкани и 
клетки и на вътрешно клетъчно и молекулно ниво, но тези нива не са �осочени 
�о �рактически съображения�4� Биоло�ическата основа на уврежданията е основ�
ната насока �ри съставяне на класификацията и съществува възможност за раз�
ширяването ѝ чрез включване на клетъчните и молекулни нива� Потребителите 
медици следва да знаят, че уврежданията не са еквивалент на намиращата се в 
основата им �атоло�ия, а са видимата �роява на тази �атоло�ия�    

(5)  Уврежданията �редставляват отклонение от някои общо�риети съвку�ности от 
стандарти относно медико�биоло�ичния статус на ор�анизма и не�овите функ�
ции; о�ределението на техните съставни части се извършва �редимно от лицата, 
които �ритежават необходимата квалификация, за да дават �реценка на физиче�
ските и умствени функции в съответствие с тези стандарти�   

(6) Уврежданията мо�ат да бъдат временни или �остоянни; �ро�ресиращи, ре�реси�
ращи или статични; �ериодични или �остоянни� Отклонението от съвку�ността 
от норми може да бъде леко или тежко и може да се �роменя във времето� Тези 
характеристики са �осочени в �о��одробно о�исание, �редимно �осредством ко�
довете, с �омощта на о�ределители след съответната точка�    

(7) Уврежданията не зависят от етиоло�ията, нито от начина на своето развитие; така 
на�ример, за�убата на зрение или на крайник може да се дължи на наследствена 
аномалия или да се дължи на травма� Наличието на увреждане е свързано вина�и 

�3  Въ�реки че във версията на ICIDH от �98� �� се с�оменава ниво �ор�ан“, о�ределението на �ор�ан“ не 
е ясно� Окото и ухото се считат традиционно за ор�ани; от дру�а страна, техните �раници не мо�ат да 
се идентифицират и о�ределят ясно; същото се отнася и за крайниците и вътрешните ор�ани� Вмес�
то да из�олзва �одход към �отделен ор�ан“, което означава наличие на о�ределен обект или единица 
в тялото, МКФУЗ заменя този термин с термина �телесна структура“�   

�4  По този начин уврежданията, обозначени с код в �ълната версия на МКФУЗ , са лесни за откриване 
и са видими за всеки, а също и за заинтересованото лице� чрез �ряко наблюдение или чрез заключе�
ние в резултат на наблюдение�  
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с конкретна �ричина; обаче тази �ричина може да не е достатъчна, за да се о�ише 
�олученото увреждане� Освен това, ко�ато има увреждане, има и нарушаване на 
някоя функция на ор�анизма или на структурата на тялото, но това може да е свър�
зано с различно заболяване, разстройство или физиоло�ично състояние�    

(8) Уврежданията мо�ат да бъдат част от или израз на болестно състояние, но те не 
�оказват не�ременно наличие на заболяване, нито са указание за това, че инди�
видът трябва да се раз�лежда като болен�    

(9) Уврежданията са мно�о �о�широки и �о�всеобхватни �о мащаб, отколкото раз�
стройствата или болестите; така на�ример, за�убата на крак е увреждане на 
структурата на ор�анизма, но не е разстройство или болест�    

(��) Уврежданията мо�ат да доведат до дру�и увреждания; така на�ример, за�убата на 
мускулна сила може да �ричини увреждане на дви�ателните функции, дефицит в 
дихателната функция може да наруши функционирането на сърцето , а наруше�
ното въз�риятие може да �овлияе върху мисловните функции�    

(��) Някои кате�ории от ком�онента �Функции и структури на ор�анизма“ се �ри�
�окриват на �ръв �о�лед с кате�ориите в МКБ���, особено що се отнася до сим�
�томатиката� Но двете класификации имат различна цел� МКБ��� класифицира 
сим�томите в с�ециални �лави с цел да документира заболеваемостта или ефек�
тивността на услу�ата, докато МКФУЗ �и �осочва като част от функциите на ор�
�анизма, �оради което те мо�ат да се из�олзват за �рофилактика или за устано�
вяване на нуждите на �ациентите� И още нещо, което е особено важно: класифи�
кацията на �Функции и структури на ор�анизма“ �о МКФУЗ има за цел да бъде 
из�олзвана ус�оредно с кате�ориите �Дейности“ и �Участие“�    

(��) Уврежданията са класифицирани в съответните кате�ории чрез из�олзване на 
о�ределени идентификационни критерии (на�ример за наличност или ли�са, в 
зависимост от съответния �ра�)� Критериите са едни и същи �о отношение на 
функциите и структурите на ор�анизма� Те са: (а) за�уба или ли�са; (б) редукция; 
(в) натру�ване или излишък; (�) отклонение� След като бъде установено наличи�
ето на увреждане, то може да бъде измерено с�оред сте�ента на тежест, като се 
из�олзва �енеричният о�ределител в МКФУЗ�    

(�3) Факторите на околната среда взаимодействат с функциите на ор�анизма; това 
взаимодействие личи на�ример във връзката между качеството на въздуха и ди�
шането, светлината и зрението, звуците и слуха, разсейващите стимули и вни�
манието, структурата на земната �овърхност и равновесието, тем�ературата на 
околната среда и ре�улирането на телесната тем�ература�   

4.2. Дейности и участие / ограничение на дейностите  
и на участието 
Определения: Дейността (activity) представлява изпълнение на дадена задача или 

действие от индивида.    

 Участието (participation) е дейност в житейска ситуация.    

 Ограниченията в дейността (activity limitations) са затруднения
та, които индивидът може да изпитва при изпълнение на дадена 
дейност(и).    

 Ограниченията в участието (participation restrictions) са проблеми
те, които индивидът може да изпитва във връзка с извършване на 
дейности в житейски ситуации.   
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(�) Областите/домейните, обхванати от ком�онента �Дейности и участие“, са �осо�Областите/домейните, обхванати от ком�онента �Дейности и участие“, са �осо�
чени в общ списък, който обхваща всички сфери от живота (от основни умения за 
обучение и наблюдение до сложни области, като междуличностни отношения и 
наемане на работа)� Този ком�онент може да се из�олзва за обозначаване на дей�
ности (�), участие (p) или и двете� Областите на този ком�онент се класифицират 
чрез двата о�ределителя – ефективност (performance) и функционална актив
ност (capacity)� Следователно, информацията, събрана от с�исъка, дава възмож�
ност за съставяне на матрица от данни, която не се �ри�окрива, нито създава 
дублиране на данни (виж Таблица �)�   

Таблица 2. Дейности и участие: информационна матрица 

Области О�ределители

Ефективност Функционална 
активност

d� Обучение и �рила�ане на знанията 

d� Общи задачи и изисквания 
d3 Комуникация 
d4 Мобилност 

d5 Самостоятелна �рижа 
d6 Домашен бит  

d7 Междуличностни взаимодействия и 
отношения 

d8 Основни области от ежедневния живот 
d9 Граждански и обществен живот, живот 

в общността 

(�) О�ределителят на ефективност о�исва какво �рави индивидът в се�ашната си 
среда� Тъй като се�ашната среда има и социален контекст, ефективността може да 
се разбира също като �участие в жизнена ситуация“ или �жизненият о�ит“ на хо�
рата в реалния контекст на техния живот�5� Този контекст включва факторите на 
околната среда – всички ас�екти на физическия и социален свят и на�ласите, които 
мо�ат да бъдат обозначени с код чрез ком�онента �Фактори на околната среда“�   

(3) О�ределителят на функционална активност о�исва с�особността на индивида 
да из�ълнява дадена задача или действие� Тази конце�ция има за цел да �осочи 
най�високата възможна сте�ен на функциониране, която може да бъде �ости�на�
та от индивида в дадена област в даден момент� За да се оцени �ълната функци�
онална с�особност на индивида, е необходима �стандартизирана“ околна среда, 
която неутрализира различното влияние на външните фактори върху с�особно�

�5  О�ределението на �участие“ внася �онятието �включване“� Някои от �редла�аните о�ределения на 
�участие“включват реално участие, включване или ан�ажираност в дадена област от живота, �ри�
емане в нея и достъ� до необходимите ресурси� С�оред информационната матрица от Таблица �, 
единственият възможен �оказател за участие е обозначаване с код на базата на ефективността�� Това 
не означава, че участието се �риравнява автоматично към ефективността� Понятието �включва�
не“ също трябва да се отличава от субективното усещане за включеност (усещането, че си �част от 
нещо“)� Потребителите, които искат да обозначат включването с отделен код, трябва �ърво да се 
за�ознаят с Насоките за обозначаване с код в Приложение ��    
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стите на индивида� Тази стандартизирана околна среда може да бъде: (а) акту�
алната среда, която се из�олзва обикновено �ри оценка на ка�ацитета в тестови 
условия; (б) ко�ато това не е възможно, �ред�ола�аема среда, която би мо�ла да 
има еднородно влияние� Тази околна среда може да се нарече �уеднаквена“ или 
�стандартна“� И така, функционалната активност е отражение на с�особността 
на индивида да се ада�тира към околната среда� Тази ада�тация трябва да бъде 
една и съща за всички хора във всички страни, за да се из�олзва като междуна�
роден �оказател за сравнение� Характеристиките на тази уеднаквена или стан�
дартизирана околна среда мо�ат да бъдат обозначени с кодове, като се из�олзва 
класификацията на �Факторите на околната среда“� Разликата между функцио�
налната активност и ефективността отразява разликите във влиянието, оказвано 
от актуалната или стандартната среда, което от своя страна дава ценни насоки 
относно това, какво може да се на�рави в обкръжаващата среда на индивида, за 
да се �одобри не�овата ефективност�   

(4)  Както о�ределителят на функционална активност, така и о�ределителят на ефек�
тивност мо�ат да бъдат из�олзвани �о�нататък, за оценка на функционирането с 
или без �омощни средства и/или �ерсонална �омощ� Въ�реки че нито �омощните 
средства, нито �ерсоналният �омощник отстраняват увреждането, те мо�ат да �ре�
махнат о�раниченията във функционирането в конкретни области� Този начин на 
обозначаване с код е особено �олезен, ако искаме да о�ределим доколко функцио�
нирането на индивида би било о�раничено в отсъствие на �омощни средства (виж 
Насоките за обозначаване с код в Приложение �)�    

(5) Трудностите и �роблемите в тези области възникват, ко�ато има качествена или 
количествена �ромяна в начина, �о който индивидът извършва съответните функ�
ции в дадената област� Ограниченията се оценяват въз основа на общо�риета съв�
ку�ност от стандарти� Стандартът или нормата, въз основа на която се сравняват 
функционалната активност и ефективността на дадено лице, са характеристиките 
на лице, което не �ритежава същото или сходно болестно състояние (болест, раз�
стройство, травма и т�н�)� О�раничението отразява разликата между наблюдавана�
та ефективност и очакваната ефективност� Очакваната ефективност е съвку�ност�
та от стандарти, която �редставлява о�итът на хората, които нямат конкретното 
болестно състояние� Същата норма се из�олзва и �о отношение на о�ределителя 
на функционална активност, за да може да се обобщи какво маже да се на�рави с 
околната среда на индивида, ако искаме да увеличим не�овата ефективност�    

(6) Проблем, свързан с ефективността, може да е �ричинен от социалната среда, дори 
ако индивидът няма увреждане� Така на�ример, индивид, който е HIV��оложите�
лен, без �роявени сим�томи, или някой с �енетично �редраз�оложение към дадено 
заболяване без външна �роява на увреждане и/или със за�азена трудос�особност, 
но може и да не дости�не очакваното ниво на ефективност �оради ли�са на достъ� 
до услу�и, дискриминация или сти�ма�   

(7) Трудно е раз�раничението между �Дейности“ и �Участие“ въз основа на областите/
домейните, включени в ком�онента �Дейности и участие“� По �одобен начин, не бе 
възможно да се установяват различия между �личната“ и �обществена“ �ерс�екти�
ва въз основа на областите �оради наличието на разнообразни варианти и разлики 
в международен �лан в �одхода на с�ециалистите и из�олзваните теоретични рам�
ки� Поради това МКФУЗ �редла�а общ с�исък, който може да се из�олзва �о жела�
ние на �отребителя за диференциране на дейностите и участието в съответствие с 
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начините на работа и �роцедурите на �отребителя� Това е �ояснено �о��одробно в 
Приложение 3� Посочени са четири възможности:  

(а)  да се обозначат някои области като дейности, а дру�и области като участие, 
като се избя�ва �ри�окриване между тях;    

(б)  също като (а), но с частично �ри�окриване;    

(в)  да се обозначат всички �одробно о�исани области като дейности, а �о�об�
щите за�лавия на кате�ориите – като участие;    

(�)  да се из�олзват всички области и като дейности, и като участие�    

4.3. Контекстуални фактори 
Контекстуалните фактори �редставляват цялостния контекст на живота и жизнената 
дейност на индивида� Те съдържат два ком�онента: фактори на околната среда и лич�
ностни фактори, които мо�ат да оказват влияние върху лице с болестно състояние, 
върху не�овото здраве и състояния, свързани със здравето�   

Факторите на околната среда �редставляват физическия и социален свят и общест�
вените на�ласи, в който хората живеят и се развиват� Тези фактори са външни за хо�
рата и мо�ат да имат както �оложително, така и отрицателно влияние върху ефектив�
ността на даден човек като член на обществото, не�овата с�особност да  из�ълнява 
действия и задачи и върху функционирането на не�овия ор�анизъм и структури�   

(�) Факторите на околната среда са ор�анизирани в класификация �о начин, който 
изтъква две основни нива: 

а� Индивидуални  – в не�осредствената среда на индивида, което включва 
�араметри на дома, работното място и училището� В това ниво са вклю�
чени също физическите и материални характеристики на околната среда, 
с които индивидът се из�равя лице в лице, както и �рекият контакт с 
дру�и хора – членове на семейството, �ознати, връстници и не�ознати�   

b� Социални – формални и неформални социални структури, услу�и и все�
обхватни системи и �одход от страна на обществото, които влияят на от�
делните хора� Това ниво включва ор�анизации и услу�и, имащи отноше�
ние към работната среда, социални дейности, �равителствени а�енции, 
комуникационни и транс�ортни услу�и и неформални социални мрежи, 
нормативни уредби, формални и неформални �равила, �ледни точки и 
идеоло�ии�   

(�) Факторите на околната среда взаимодействат с ком�онентите на �Функциите и 
структурите на ор�анизма“ и �Дейностите и участието“� Характерът и обхватът 
на това взаимодействие с всеки ком�онент мо�ат да бъдат до�ълнително разра�
ботени чрез бъдещи научни изследвания� Увреждането се характеризира като 
следствие или резултат от ком�лексно взаимоотношение между болестното със�
тояние на индивида, личностните фактори и външните фактори, т�е� обстоятел�
ствата, в които живее индивидът� Поради това взаимоотношение различната 
външна среда може да оказва съвсем различно влияние върху един и същ човек 
с о�ределено болестно състояние� Околна среда, в която има �ре�ятствия и няма 
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фасилитатори, о�раничава ефективността на индивида; дру� вид околна среда, 
която е �о��одкре�яща, може да увеличи ефективността� Обществото може да 
�речи на ефективността на индивида, ко�ато или създава �ре�ятствия (на�р� 
ли�са на достъ� до с�ради), или не �редоставя фасилитатори и �одкре�а (на�р� 
ли�са на достъ� до �омощни средства)�   

Личностните фактори са конкретната основа на живота и жизнената дейност на ин�
дивида и �редставляват характеристики на индивида, които не са част от не�овото 
болестно състояние или здраве� Тези фактори мо�ат да включват �ол, раса, възраст, 
дру�и болестни състояния, тренираност, начин на живот, навици, въз�итание, начи�
ни на �реодоляване на �роблемите, социална среда, образование, �рофесия, минал и 
се�ашен о�ит (минали и се�ашни събития), цялостен модел на �оведението и ти� ха�
рактер, лични �сихоло�ически качества и дру�и характеристики, всеки от които, взети 
заедно или �оотделно, мо�ат да и�раят роля в инвалидизирането на което и да е ниво� 
Личностните фактори не са класифицирани в МКФУЗ� Те обаче са включени във Фи���, 
където се �осочва техният �ринос към резултатите от различните интервенции�   



МКФУЗ

17

Въведение

5. Модел на функциониране и увреждане  

5.1. Процесът на функциониране и увреждане  
Като класификация, МКФУЗ не моделира ��роцеса“ на функциониране и увреждане� 
От дру�а страна, МКФУЗ може да се из�олзва за о�исание на �роцеса, тъй като �ри�
тежава средствата за карто�рафиране на отделните конструкти/кате�ории и области� 
МКФУЗ �озволява мно�о�осочен �одход към класификацията на функционирането 
и инвалидността като един интерактивен и еволюиращ �роцес� Тя дава съставни еле�
менти на онези �олзватели, които желаят да разработват модели и да изучават раз�
личните ас�екти на този �роцес� В този смисъл МКФУЗ може да се раз�лежда като 
език: текстовете, които мо�ат да бъдат създадени с нея, зависят от �олзвателите, от 
тяхната творческа мисъл и научна ориентация� Диа�рамата на Фи��� има за цел да уле�
сни визуализирането на се�ашното разбиране за взаимодействието между отделните 
ком�оненти�6�   

Болестно състояние  
(разстройство или болест)

Функции и 
структури на 

ор�анизма
Дейности Участие

Фактори на  
околната среда

Личностни  
фактори

В тази диа�рама функционирането на индивида в дадена област е �редставено като 
взаимодействие или сложно взаимоотношение между болестното състояние и кон�
текстуалните фактори (тоест външните и личностните фактори)� Между тези едини�
ци има динамично взаимодействие: интервенцията в една единица може да �роме�

�6  МКФУЗ е коренно различна от версията на ICIDH от �98� �� �о отношение на взаимодействието 
между функционирането и инвалидността� Трябва да се отбележи, че всяка диа�рама може да се 
окаже не�ълна и да се изтълкува не�равилно �оради сложния характер на взаимодействията в 
мно�оизмерния модел� Моделът е съставен с цел да илюстрира множеството от взаимодействия� 
Възможни са и дру�и изображения, които �оставят ударение върху дру�и важни елементи от �ро�
цеса� Тълкуването на взаимодействията между отделните ком�оненти и конце�ции може също 
да варира (на�ример, влиянието на факторите на околната среда върху функциите на ор�анизма е 
съвсем различно от тяхното влияние върху участието)�   
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ни една или �овече дру�и единици� Тези взаимодействия са с�ецифични и не вина�и 
�редставляват �редвидимо взаимоотношение от ти�а �едно към едно“� Това взаимо�
отношение действа дву�осочно; на�ример инвалидизирането може от своя страна 
да �редизвика �ромени в �ървоначалното болестно състояние� Пред�оложението за 
о�раничение на функционалната активност вследствие на едно или �овече уврежда�
ния или за нарушение на ефективността в резултат на едно или �овече о�раничения 
из�лежда ло�ично в �овечето случаи� От дру�а страна, трябва да се �омни, че за тези 
конструкти данните трябва да се събират независимо, и едва след това да се �роучат 
взаимодействията и �ричинните връзки между тях� Ако трябва да се о�ише цялата ис�
тория на здравословното състояние, трябва да се вземат �редвид всички ком�оненти�  
Така на�ример, даден индивид може: 

•	 Да има увреждания, без да има о�раничения във функционалната активност 
(на�р� обезобразяването �ри �роказата може да не окаже влияние върху функ�
ционалната активност на индивида);   

•	 Да има �роблеми, свързани с ефективността, и о�раничения във функционалната 
активност, без видими увреждания (на�р� намалена ефективност �ри извършва�
не на ежедневните дейности, която се дължи на наличието мно�о заболявания);   

•	 Да има �роблеми, свързани с ефективността, без да има увреждания или нама�
лена функционална активност (на�р� индивид, който е HIV��оложителен, или 
�ациент, който се е възстановил след �сихическо заболяване, но се страхува от 
възможно заклеймяване или дискриминация в междуличностните си отноше�
ния или на работното място);   

•	 Да има о�раничение на функционалната активност, оценена без �омощни сред�
ства, но да няма �роблеми, свързани с ефективността в настоящата  си среда 
(на�р� лице с о�раничена мобилност което е �олучило от обществената среда 
�омощни техноло�ии, с които се �ридвижва свободно);   

•	 Да се �рояви обратно влияние върху �ървоначалното увреждане в различна сте�
�ен (на�ример неиз�олзването на крайник може да �редизвика атрофия на мус�
кулите; институционализацията може да доведе до за�уба на социални умения)�   

Примерите, �осочени в Приложение 4, илюстрират �о��одробно възможностите за 
взаимодействие между отделните конструкти�    

Схемата на Фи��� �оказва ролята на контекстуалните фактори (т�е� външните и лич�
ностни фактори) в �роцеса� Тези фактори взаимодействат с лице, което има болестно 
състояние, и о�ределят нивото и сте�ента на функционирането на това лице� Фак�
торите на околната среда са външни �о отношение на индивида (на�р� на�ласите на 
обществото, архитектурните характеристики, �равната система) и се класифицират 
в частта �Фактори на околната среда“� От дру�а страна, �Личностните фактори“ не са 
класифицирани в се�ашната версия на МКФУЗ� Те включват раса, възраст, тренира�
ност, начин на живот, навици, начини на �реодоляване на �роблемите и дру�и �одоб�
ни фактори� Тяхната оценка е оставена на усмотрението на �олзвателя, ако счете това 
за необходимо�    
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5.2. Медицински и социални модели  
Тук са �редложени различни конце�туални модели�7 с цел да се разбере и �оясни ин�
валидността/увреждането и функционирането� Те мо�ат да се изразят чрез диалек�
тиката на �медицинския модел“ в сравнение със �социалния модел“� Медицинският 
модел раз�лежда увреждането като �роблем на индивида, който е �ряко следствие от 
заболяване, травма или дру�о болестно състояние и изисква медицинска �рижа, �ре�
доставена �од формата на индивидуална тера�ия от страна на с�ециалисти� У�рав�
лението на инвалидността има за цел изцеление или ада�тиране и �ромяна в �оведе�
нието� В този модел медицинската �рижа е централен фокус; на ниво разработване на 
�олитики и основното решение се състои в �ромяна или реформа на �олитиката на 
общественото здравео�азване� От дру�а страна, социалният модел на инвалидността 
раз�лежда този �роблем �редимно като �роблем, създаден от обществото; �о �рин�
ци� решението се състои в �ълната инте�рация на тези лица в обществото� Инвалид�
ността не е свойство на индивида, а �о�скоро сложен набор от условия, мно�о от които 
са създадени от социалната среда� Следователно, у�равлението на �роблема изисква 
социални действия; цялото общество носи колективна от�оворност за реализиране на 
необходимите �ромени в околната среда, за да мо�ат хората с увреждания да участват 
�ълноценно във всички сфери на обществения живот� Следователно, това е въ�рос 
на на�ласи и на идеоло�ия и изисква социална �ромяна, която на �олитическо ниво се 
�ревръща във въ�рос на човешките �рава� С�оред този модел инвалидността е �оли�
тически �роблем�    

МКФУЗ се основава на инте�рирането на тези два �ротиво�оставящи се модела� Кла�
сификацията из�олзва �био��сихоло�ичен“ �одход с цел да обхване инте�рирането на 
различните �ерс�ективи на функционирането� По този начин МКФУЗ се о�итва да 
�ости�не синтез и обрисува �о�цялостна картина на здравето обхващайки различните 
�ерс�ективи  – биоло�ична, личностна и социална �ерс�ектива�8�   

�7  Терминът �модел“, �осочен тук, означава  конце�ция или �аради�ма; той е различен от смисъла, 
даден на този термин в �редишния раздел�   

�8  Виж също Приложение 5 �МКФУЗ и хората с увреждания�  
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6. Използване на МКФУЗ 

МКФУЗ е класификация на функционирането и уврежданията �ри човека� Тя �ру�и�
ра систематично здравето и свързаните с не�о области� Във всеки отделен ком�онент 
тези области/домейни са �ру�ирани на свой ред с�оред общи характеристики (на�ри�
мер �роизход, ти� и сходство) и са �одредени �о рационален начин� Класификацията 
е ор�анизирана в съответствие с набор от �ринци�и (виж Приложение �)� Тези �рин�
ци�и се отнасят за взаимовръзката между отделните нива и йерархията на класифи�
кацията (класификационни нива/редове)� От дру�а страна, някои кате�ории в МКФУЗ 
са �одредени �о не�йерархичен начин, без номерация, но като равно�равни членове 
на един и същ клон�   

По�долу са дадени структурните характеристики на класификацията, които имат от�
ношение към из�олзването ѝ�   

(�) МКФУЗ дава стандартни работни о�ределения на здравето и областите, свързани 
с не�о, за разлика от ��о�улярните“ о�ределения� Те о�исват най�важните характе�
ристики на всяка област (на�р� качества, свойства, взаимоотношения) и съдържат 
информация за това, какво е включено и изключено от дадената област� О�реде�
ленията съдържат общо�риети о�орни точки за оценка, така че те мо�ат да бъдат 
из�олзвани и като въ�росник� И обратно, резултатите от различни инструменти 
и въ�росници за оценка мо�ат да бъдат обозначени с код в съответствие с  кла�
сификационните критерии на МКФУЗ� Така на�ример, �зрителните функции“ се 
о�ределят с�оред функциите за въз�риемане на форма и очертание, от различно 
разстояние, с едното или и двете очи, като тежестта на �роблемите със зрението 
може да бъде обозначена с код като съответстваща на някое от следните нива: сла�
ба, умерена, тежка или �ълна �о отношение на всеки от тези �араметри�   

(�) МКФУЗ из�олзва буквено�цифрова система, в която буквите b, s, d и � се из�олзват 
за обозначаване съответно на �функции на ор�анизма“, �структури на ор�анизма, 
�дейности и участие“ и �външни фактори“� След тези букви се из�исва цифров код, 
който за�очва с номера на �лавата (една цифра), �оследван от второто ниво (две 
цифри) и третото и четвъртото ниво (всяко от тях обозначено с �о една цифра)�    

(3) Кате�ориите на МКФУЗ са �вмъкнати една в дру�а“, т�е� общите кате�ории включ�
ват �одробни �од�кате�ории към вишестоящата кате�ория� (Така на�ример, 
в Глава 4 от ком�онента �Дейности и участие“, в кате�орията �Мобилност“, се 
включват отделни �од�кате�ории: за из�равено �оложение/стоеж, седнало �о�
ложение, ходене, носене на вещи и т�н�)� Кратката (сбита) версия обхваща две 
нива, а �ълната (�одробна) версия обхваща четири нива� Кодовете на кратката 
и �ълната версия си съответстват и кратката версия може да бъде извлечена от 
�ълната версия�    

(4) Всяко лице може да има набор от кодове на всяко ниво� Те мо�ат да бъдат самос�
тоятелни или взаимно свързани�    

(5) Кодовете на МКФУЗ са �ълни само �ри наличие на определител, който обозна�
чава сте�ента или нивото на здравето (на�р� тежестта на �роблема)� О�редели�
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телите са обозначени с код, който �редставлява една, две или �овече цифри след 
точка (или разделител)� Из�олзването на който и да е код трябва да се �ридружа�
ва най�малко от един о�ределител� Без о�ределителите кодовете нямат вътрешен 
смисъл�    

(6) Първият о�ределител на �Функции и структури на ор�анизма“, о�ределителите 
за ефективност и функционална активност в �Дейности и участие“ и �ървият 
о�ределител във �Фактори на околната среда“ о�исват сте�ента на �роблемите в 
съответния ком�онент�    

(7) И трите ком�онента, класифицирани в МКФУЗ (�Функции и структури на ор�
�анизма“, �Дейности и участие“ и �Фактори на околната среда“), са изразени в 
количествена форма чрез из�олзване на една и съща обща (�енерична) скала� На�
личието на �роблем може да означава увреждане, о�раничение или �ре�ятствие, 
в зависимост от конструкта� При класифицирането трябва да се изберат �одхо�
дящите о�ределящи думи, както е �оказано �о�долу в скоби, в зависимост от съ�
ответната класификационна област (ххх е �оредният номер на второто ниво на 
областта)� За да мо�ат количествените �оказатели да се из�олзват �о универсален 
начин, трябва да се разработят научни �роцедури за оценка� По��олеми �ореди�
ци от �араметри са �осочени �о отношение на онези случаи, за които има разра�
ботени калибрирани инструменти за оценка или има дру�и стандарти, с които се 
дава количествен израз на увреждането, о�раничението на трудос�особността, 
�роблемите, свързани с ефективността или �ре�ятствието� На�ример там, къде�
то в кода е �осочено �няма �роблем“ или ��ълен �роблем“, до�устимата �раница 
на �решката е до 5%� О�ределението за �умерен �роблем“ означава не �овече от 
�оловината от времето или �оловината от скалата на �ълно затруднение� Про�
центите следва да се калибрират в отделните области като �ерсентили с�рямо 
съответната съвку�ност от стандарти�    

xxx�� НЯМА �роблем  (никакъв, ли�сващ, незначителен…) ��4 %

xxx�� ЛЕК �роблем (слаб, в ниска сте�ен, ���) 5��4 %

xxx�� УМЕРЕН �роблем (среден, в достатъчна сте�ен, ���) �5�49 %

xxx�3 ТЕЖЪК �роблем (във висока сте�ен, крайно, ���) 5��95 %

xxx�4 ПЪЛЕН �роблем (цялостен, ���) 96���� %

xxx�8 не е уточнено 

xxx�9 не е �риложимо 

(8) При факторите на околната среда �ървият о�ределител може да се из�олзва, за 
да обозначи размера на �оложителното влияние на средата, тоест на т�н� фаси�
литатори, или размера на отрицателните влияния, т�е� �ре�ятствията� И двата 
о�ределителя из�олзват скалата ��4, но фасилитаторът се обозначава със знак +: 
на�ример, е���+�� Външните фактори мо�ат да се обозначат с код: (а) �о отноше�
ние на всеки конструкт �оотделно или (б) съвку�но, без да се �рави �озоваване 
на конструкти� За �ред�очитане е �ървата о�ция, тъй като тя идентифицира �о�
ясно влиянието и �ри�исваното значение�    

(9) Може би различните �олзватели ще счетат, че е уместно и �олезно да добавят 
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още информация към кода на обозначаване� Има различни до�ълнителни о�ре�
делители, които мо�ат да се окажат �олезни� Таблица 3 �редставя �одробности за 
о�ределителите на всеки ком�онент и �редложения за до�ълнителни о�редели�
тели, които �одлежат на разработване�   

(��) О�исанията на здравето и областите, свързани със здравето, се отнасят към мо�
мента на из�олзването им (т�е� като моментна снимка)� От дру�а страна, �олезно 
е да се из�олзва множество от времеви точки с цел о�исание на измененията във 
времето и на самия �роцес�    

(��) В МКФУЗ здравното състояние на индивида и състоянията, свързани със здраве�
то, са �редставени като масив от кодове, които обхващат двете части на класифи�
кацията� Следователно, максималният брой кодове за едно лице може да възлиза 
на: 34 на едноразрядно ниво (8 функции на ор�анизма, 8 структури на ор�анизма, 
9 кода за ефективност и 9 кода за функционална активност)� По същата ло�ика, 
общият брой кодове �ри �озиции на две нива е 36�� На още �о�детайлно ниво 
броят на кодовете може да сти�не �4�4� Ко�ато МКФУЗ  се �рила�а на �рактика, 
3 до �8 кода мо�ат да се окажат достатъчни, за да се о�ише състоянието на �аци�
ент с точност до две нива (трицифрен код)� По �ринци�, �о��одробната версия 
на четири нива се из�олзва за услу�и �ри тесен с�ециалист (на�р� резултати от 
рехабилитацията, в �ериатрията), докато класификацията на две нива може да се 
из�олзва за анкети и оценка на клинични изследвания�    

В Приложение � са дадени до�ълнителни указания за о�исание с кодове� Пре�оръчва 
се �отребителят �ърво да �олучи обучение �о начините за из�олзване на класифика�
цията чрез СЗО и нейната мрежа от �артньорски центрове�   
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Таблица 3. Определители  

Компоненти Първи определител Втори определител 
Функции на 
организма (b)  

Общ о�ределител с 
отрицателна скала, из�олзван 
за о�ределяне на размера или 
сте�ента на увреждането 
Пример: b�67�3 означава тежко 
увреждане на конкретни 
�сихични функции на езика  

Няма 

Структури на 
организма (s)  

Общ о�ределител с 
отрицателна скала, из�олзван 
за о�ределяне на размера или 
сте�ента на увреждането  

Пример: s73��3 означава тежко 
увреждане на �орен крайник  

Из�олзва се за о�ределяне 
на характера на �ромяната 
в съответната структура на 
ор�анизма: 
� Няма �ромяна в структурата 
� Пълна ли�са 
� Частична ли�са 
3 До�ълнителна част 
4 Отклонения от нормата 
5 Ли�са на закономерност 
6 Отклонение в �озицията 
7 Качествени �ромени в 

структурата, вкл� натру�ване 
на течност  

8 Не е уточнено 
9 Не е �риложимо 
Пример: s73��3� означава 
частична ли�са на �орен крайник  

Дейности и 
участие (d)  

Общ о�ределител за 
ефективност

Общ о�ределител за 
функционална активност 

Проблем в се�ашната среда на 
лицето  
Пример: d5����� означава 
слабо затруднение �ри къ�ане 
на цялото тяло с из�олзване 
на �омощни средства, които са 
на раз�оложение на лицето в 
се�ашната му среда 

О�раничения, ако лицето не 
�олзва �омощ 
Пример: d5���� � означава средно 
�олямо затруднение �ри къ�ане 
на цялото тяло;  това �одсказва, 
че е налице средно затруднение, 
ако лицето няма �омощни 
средства или �ерсонална �омощ  

Фактори на 
околната 
среда/Външни 
фактори (e) 

Общ о�ределител с 
отрицателна и �оложителна 
скала, който означава 
съответно размера на 
�речките и улесненията/ 
фасилитаторите 
Пример: ��3��� означава, че 
образователните �особия 
�редставляват средно 
�ре�ятствие� И обратно, 
��3�+� означава, че �особията 
за образование са средно 
добър фасилитатор 

Няма 
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54-та Световна здравна асамблея в подкрепа  
на международното използване на МКФУЗ 

Резолюция WHA54��� �ласи следното: 

Петдесет и четвъртата Световна здравна асамблея, 

��  ПОДКРЕПЯ второто издание на Международната класификация на нарушени�
те функции, уврежданията и физическата или �сихична инвалидност (ICIDH), 
като ѝ дава наименованието Международна класификация на функциониране�
то, уврежданията и здравето, наричана �о�долу накратко МКФУЗ (ICF);   

��  ПРИЗОВАВА държавите�членки да из�олзват МКФУЗ за целите на своите науч�
ни изследвания, е�идемиоло�ичен контрол и отчетност, както намерят за необ�
ходимо, като вземат �редвид конкретната ситуация във всяка държава�членка и 
�о�конкретно с о�лед на евентуални бъдещи ревизии на документа;   

3�  ИЗИСКВА от Генералния директор да оказва съдействие на държавите�членки 
�о тяхна молба във връзка с из�олзването на МКФУЗ�  
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Класификация на едно ниво

КЛАСИФИКАЦИЯ  
НА ЕДНО НИВО 

Индекс на заглавията  
на главите в класификацията 

МКФУЗ
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Класификация на едно ниво

Функции на организма

Глава �  Психични функции 

Глава �  Сетивни функции и болка 

Глава 3  Гласови и �оворни функции 

Глава 4  Функции на сърдечно�съдовата, кръвотворната, имунната и 
дихателната системи 

Глава 5  Функции на храносмилателната, метаболитната и ендокринната 
системи 

Глава 6  Функции на �икочо��оловата и ре�родуктивната системи 

Глава 7  Невро�мускулно�скелетни и свързани с движението функции 

Глава 8  Функции на кожата и свързаните структури 

Структури на организма

Глава �  Структури на нервната система 

Глава �  Око, ухо и свързани структури 

Глава 3  Структури, участващи в �ласа и �овора 

Глава 4  Структури на сърдечно�съдовата, имунната и дихателната системи 

Глава 5  Структури, свързани с храносмилателната, метаболитната и 
ендокринната системи 

Глава 6  Структури, свързани с �икочо��оловата и ре�родуктивната системи 

Глава 7  Структури, свързани с движението 

Глава 8  Кожа и свързани структури 

Дейности и участие 

Глава �  Учене и �рила�ане на знанията 

Глава �  Общи задачи и изисквания 

Глава 3  КомуникацияОбщуване

Глава 4  Мобилност 
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Глава 5  Самостоятелна �рижа 

Глава 6  Домашен бит 

Глава 7  Междуличностни взаимодействия и взаимоотношения 

Глава 8  Основни области от ежедневния живот 

Глава 9  Социален и обществен живот, живот в общността

Фактори на околната среда 

Глава �  Продукти и техноло�ии  

Глава �  Естествена среда и �ромени в околната среда, на�равени от човека 

Глава 3  Подкре�а и взаимоотношения 

Глава 4  На�ласа / Манталитет  

Глава 5  Услу�и, системи и �олитики  
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Класификация на две нива

КЛАСИФИКАЦИЯ  
НА ДВЕ НИВА

Индекс на заглавията  
на главите и първо ниво  

на разклоненията  
в класификацията  

МКФУЗ
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Класификация на две нива

Функции на организма
Глава 1 Психични функции
Общи психични функции (b110-b139)
b��� Функции на съзнанието
b��4 Функции на ориентацията
b��7 Функции на интелекта
b��� Общи �сихосоциални функции
b��6 Функции на тем�ерамента и личността
b�3� Функции на енер�ията и мотивацията
b�34 Функции на съня
b�39 Общи �сихични функции, дру�и уточнени и неуточнени

Специфични психични функции (b140-b189)
b�4� Функции на вниманието
b�44 Функции на �аметта
b�47 Психомоторни функции
b�5� Емоционални функции
b�56 Функции на �ерце�цията (въз�риятието) 
b�6� Функции на мисленето
b�64 Висши ко�нитивни (�ознавателни) функции
b�67 Психични функции на езика
b�7� Изчислителни/математически функции
b�76 Психична функция за секвениране (�оследователно �одреждане)  

на сложните движения
b�8� Функции за въз�риемане на времето и себевъз�риятие
b�89 С�ецифични �сихични функции, дру�и уточнени и неуточнени
b�98 Психични функции, дру�и уточнени
b�99 Психични функции, неуточнени

Глава 2 Сетивни функции и болка
Зрителни и свързани функции (b210-b229)
b��� Зрителни функции
b��5 Функции на структурите, �рилежащи към окото
b��� Усещания, свързани с окото и �рилежащите структури
b��9 Зрителни и свързани функции, дру�и уточнени и неуточнени

Слухови и вестибуларни функции (b230-b249)
b�3� Слухови функции
b�35 Вестибуларни функции
b�4� Усещания, свързани със слуха и вестибуларната функция
b�49 Слухови и вестибуларни функции, дру�и уточнени и неуточнени

Допълнителни сетивни функции (b250-b279)
b�5� Вкусова функция
b�55 Обонятелна функция
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b�6� Про�риоце�тивна функция
b�65 Тактилна функция
b�7� Сетивни функции, свързани с тем�ература и дру�и стимули
b�79 До�ълнителни сетивни функции, дру�и уточнени и неуточнени

Болка (b280-b289)
b�8� Усещане за болка
b�89 Усещане за болка, дру�о о�ределено и нео�ределено
b�98 Сетивни функции и болка, дру�и уточнени
b�99 Сетивни функции и болка, неуточнени

Глава 3 Гласови и говорни функции
b3�� Гласови функции
b3�� Артикулационни функции
b33� Плавност и ритъм на �оворните функции
b34� Функции на алтернативната вокализация
b398 Гласови и �оворни функции, дру�и уточнени
b399 Гласови и �оворни функции, неуточнени

Глава 4 Функции на сърдечно-съдовата, кръвотворната, 
имунната и дихателната системи
Функции на сърдечно-съдовата система (b410-b429)
b4�� Функции на сърцето
b4�5 Функции на кръвоносните съдове
b4�� Функции на кръвното наля�ане
b4�9 Функции на сърдечно�съдовата система, дру�и уточнени и неуточнени

Функции на кръвотворната и имунната системи (b430-b439)
b43� Функции на кръвотворната система
b435 Функции на имунната система
b439 Функции на кръвотворната и имунната системи, дру�и уточнени и 

неуточнени

Функции на дихателната система (b440-b449)
b44� Функции на дишането
b445 Функции на дихателните мускули
b449 Функции на дихателната система, дру�и уточнени и неуточнени

Допълнителни функции и усещания на сърдечно-съдовата и дихателната  
системи (b450-b469)
b45� До�ълнителни функции на дишането
b455 Функции на �оносимостта към физическо натоварване
b46� Усещания, свързани със сърдечно�съдовите и дихателните функции
b469 До�ълнителни функции и усещания на сърдечно�съдовата и дихателната 

системи, дру�и уточнени и неуточнени
b498 Функции на сърдечно�съдовата, хематоло�ичната, имунната и 

дихателната системи, дру�и уточнени
b499 Функции на сърдечно�съдовата, хематоло�ичната, имунната и 

дихателната системи, неуточнени
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Глава 5 Функции на храносмилателната,  
метаболитната и ендокринната системи
Функции, свързани с храносмилателната система (b510-b539)
b5�� Гълтателни функции
b5�5 Храносмилателни функции
b5�� Функции на асимилацията
b5�5 Функции на дефекацията
b53� Функции на �оддържането на те�лото
b535 Усещания, свързани с храносмилателната система
b539 Функции, свързани с храносмилателната система, дру�и уточнени и 

неуточнени

Функции, свързани с метаболизма и ендокринната система (b540-b559)
b54� Общи метаболитни функции
b545 Функции на водния, минерален и електролитен баланс
b55� Терморе�улаторни функции
b555 Функции на ендокринните жлези
b559 Функции, свързани с метаболизма и ендокринната система, дру�и 

уточнени и неуточнени
b598 Функции на храносмилателната, метаболитната и ендокринната системи, 

дру�и уточнени
b599 Функции на храносмилателната, метаболитната и ендокринната системи, 

неуточнени

Глава 6 Функции на пикочо-половата  
и репродуктивната системи
Функции на уринарната (пикочната) система (b610-b639)
b6�� Функции на екскрецията (отделянето) на урина
b6�� Функции на уринирането
b63� Усещания, свързани с функциите на уриниране
b639 Функции на уринарната (�икочната) система, дру�и уточнени и 

неуточнени

Полови и репродуктивни функции (b640-b679)
b64� Сексуални функции
b65� Функции на менструацията
b66� Въз�роизводителни функции
b67� Усещания, свързани с �олови и ре�родуктивните функции
b679 Полови и ре�родуктивни функции, дру�и уточнени и неуточнени
b698 Пикочо��олови и ре�родуктивни функции, дру�и уточнени
b699 Пикочо��олови  и ре�родуктивни функции, неуточнени
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Глава 7 Невро-мускулно-скелетни  
и свързани с движението функции
Функции на ставите и костите (b710-b729)
b7�� Подвижност/мобилност като част от ставните функции
b7�5 Стабилността като част от ставните функции
b7�� Подвижност/мобилност като част от функциите на костите
b7�9 Функции на ставите и костите, дру�и уточнени и неуточнени

Функции на мускулите (b730-b749)
b73� Функции на мускулната сила
b735 Функции на мускулния тонус
b74� Функции на мускулната издръжливост
b749 Функции на мускулите, дру�и уточнени и неуточнени

Функции на движението (b750-b789)
b75� Дви�ателни рефлексни функции
b755 Функции на реакциите (от�овора) с неволеви движения
b76� Функции на контрола на волевите движения
b765 Функции на неволевите движения
b77� Функции на модела на �оходката
b78� Усещания, свързани с мускулите и функциите на движение
b789 Функции на движението, дру�и уточнени и неуточнени
b798 Невро�мускулно�скелетни и свързани с движението функции, дру�и 

уточнени
b799 Невро�мускулно�скелетни и свързани с движението функции, 

неуточнени

Глава 8 Функции на кожата и свързаните структури
Функции на кожата (b810-b849)
b8�� Защитни функции на кожата
b8�� Възстановителни функции на кожата
b83� Дру�и функции на кожата
b84� Усещане, свързано с кожата
b849 Функции на кожата, дру�и уточнени и неуточнени

Функции на косата и ноктите (b850-b869)
b85� Функции на косата
b86� Функции на ноктите
b869 Функции на косата и ноктите, дру�и уточнени и неуточнени
b898 Функции на кожата и свързаните структури, дру�и уточнени
b899 Функции на кожата и свързаните структури, неуточнени
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Структури на организма

Глава 1 Структури на нервната система
s��� Структура на мозъка
s��� Гръбначен мозък и свързани структури
s�3� Структура на менин�ите 
s�4� Структура на сим�атиковата нервна система
s�5� Структура на �арасим�атиковата нервна система
s�98 Структура на нервната система, дру�а уточнена
s�99 Структура на нервната система, неуточнена

Глава 2 Око, ухо и свързани структури
s��� Структура на очната кухина
s��� Структура на очната ябълка
s�3� Структури около окото
s�4� Структура на външното ухо
s�5� Структура на средното ухо
s�6� Структура на вътрешното ухо
s�98 Око, ухо и свързани структури, дру�и уточнени
s�99 Око, ухо и свързани структури, неуточнени

Глава 3 Структури, участващи в гласа и говора
s3�� Структура на носа
s3�� Структура на устата
s33� Структура на фаринкса 
s34� Структура на ларинкса 
s398 Структури, участващи в �ласа и �овора, дру�и уточнени
s399 Структури, участващи в �ласа и �овора, неуточнени

Глава 4 Структури на сърдечно-съдовата, имунната  
и дихателната системи
s4�� Структури на сърдечно�съдовата система
s4�� Структура на имунната система
s43� Структура на дихателната система
s498 Структури на сърдечно�съдовата, имунната и дихателната системи,  

дру�и уточнени
s499 Структури на сърдечно�съдовата, имунната и дихателната системи, 

неуточнени
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Глава 5 Структури, свързани с храносмилателната,  
метаболитната и ендокринната системи
s5�� Структура на слюнчените жлези
s5�� Структура на храно�ровода
s53� Структура на стомаха
s54� Структура на червата
s55� Структура на �анкреаса
s56� Структура на черния дроб
s57� Структура на жлъчния мехур и жлъчните канали
s58� Структура на ендокринните жлези
s598 Структури, свързани с храносмилателната, метаболитната и 

ендокринната системи, дру�и уточнени
s599 Структури, свързани с храносмилателната, метаболитната и 

ендокринната системи, неуточнени

Глава 6 Структури, свързани с пикочо-полова  
и репродуктивна системи
s6�� Структура на уринарната (�икочната) система
s6�� Структура на тазовото дъно
s63� Структура на ре�родуктивната система
s698 Структури, свързани с �икочо��оловата и системи, дру�и уточнени
s699 Структури, свързани с �икочо��оловата и ре�родуктивната системи, 

неуточнени

Глава 7 Структури, свързани с движението
s7�� Структура на �лавата и шийната област
s7�� Структура на раменната област
s73� Структура на �орен крайник
s74� Структура на тазовата област
s75� Структура на долен крайник
s76� Структура на торса
s77� До�ълнителни мускулно�скелетни структури, свързани с движението
s798 Структури, свързани с движението, дру�и уточнени
s799 Структури, свързани с движението, неуточнени

Глава 8 Кожа и свързани структури
s8�� Структура на области от кожата
s8�� Структура на кожните жлези
s83� Структура на ноктите
s84� Структура на косата
s898 Кожа и свързани структури, дру�и уточнени
s899 Кожа и свързани структури, неуточнени
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Дейности и участие

Глава 1 Учене и прилагане на наученото
Целенасочени сетивни възприятия (d110 – d129)
d��� Гледане
d��5 Слушане
d���  Дру�и целенасочени въз�риятия 
d��9  Целенасочени сетивни въз�риятия, дру�и уточнени и неуточнени

Основни умения за учене (d130 – d159)
d�3� Имитиране
d�35 Повторение
d�4� Научаване на умение за четене
d�45 Научаване на умение за �исане
d�5� Научаване на умение за смятане
d�55 Придобиване на умения
d�59 Основни умения за учене, дру�и уточнени и неуточнени

Прилагане на наученото (d160 – d179)
d�6� Фокусиране на вниманието
d�63 Мислене
d�66 Четене
d�7� Писане
d�7� Смятане
d�75 Решаване на задачи
d�77 Взимане на решения
d�79 Прила�ане на наученото, дру�и уточнени и неуточнени
d�98 Придобиване на знания и �рила�ане на знания, дру�и уточнени
d�99 Придобиване на знания и �рила�ане на знания, неуточнени

Глава 2 Общи задачи и предизвикателства 
d��� Из�ълнение на единична задача 
d��� Из�ълнение на множество задачи
d�3� Из�ълнение на рутинни ежедневни дейности
d�4� С�равяне със стреса и дру�и �сихоло�ични  
 �редизвикателства/изисквания
d�98 Общи задачи и изисквания, дру�и уточнени
d�99 Общи задачи и изисквания, неуточнени

Глава 3 Комуникация/Общуване
Общуване – възприемане, рецептивно (d-310-d329)
d3�� Общуване чрез – �риемане – на речеви съобщения 
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d3�5 Общуване чрез – �риемане – на невербални съобщения
d3�� Общуване чрез – �риемане – на формални жестомимични съобщения 
d3�5 Общуване чрез – �риемане – на �исмени съобщения 
d3�9 Общуване – �риемане, дру�и уточнени и неуточнени

Общуване – съставяне, произвеждане, продуктивно (d330 – d349)
d33� Говорене
d335 Съставяне на невербални съобщения
d34� Съставяне на съобщения на формален жестомимичен език
d345 Писмени съобщения
d349 Общуване – �родуктивно, дру�и уточнени и неуточнени

Разговор и използване на устройства и техники за общуване (d350 – d369)
d35� Раз�овор
d355 Обсъждане
d36� Из�олзване на устройства и техники за общуване
d369 Раз�овор и из�олзване на устройства и техники за общуване,  
 дру�и уточнени и неуточнени
d398 Общуване, дру�и уточнени
d399 Общуване, неуточнени

Глава 4 Мобилност
Промяна и поддържане на позиция на тялото (d410 – d429)
d4�� Промяна на основна �озиция на тялото  
d4�5 Поддържане на �озицията на тялото
d4�� Преместване на тялото от едно място на дру�о
d4�9 Промяна и �оддържане на �озиция на тялото, дру�и уточнени  
 и неуточнени

Носене, преместване и боравене с предмети (d430 – d449)
d43� Вди�ане и носене на �редмети
d435 Преместване на �редмети с долните крайници
d44� Из�олзване на ръцете за фини дейности 
d445 Из�олзване на цяла ръка и ръка от китката надолу
d449 Носене, �реместване и боравене с �редмети,  
 дру�и уточнени и неуточнени

Ходене и придвижване (d450 – d469)
d45� Ходене
d455 Придвижване
d46� Придвижване между различни места
d465 Придвижване с �омощни средства
d469 Ходене и �ридвижване, дру�и уточнени и неуточнени

Придвижване с ползване на транспорт (d470 – d489)
d47� Из�олзване на транс�орт
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d475 Шофиране
d48�  Яздене на в�ре�атни животни с цел �ридвижване
d489 Придвижване с �олзване на транс�орт, дру�и уточнени и неуточнени
d498 Придвижване с �олзване на транс�орт, дру�и уточнени
d499 Придвижване с �олзване на транс�орт, неуточнени

Глава 5 Самообслужване
d5�� Самостоятелно измиване
d5�� Грижа за частите на тялото
d53� Самостоятелно �олзване на тоалетна
d54� Обличане
d55� Хранене
d56� Пиене
d57� Грижа за собственото здраве
d598 Самообслужване, дру�и уточнени
d599 Самообслужване, неуточнени

Глава 6 Домашни дейности
Задоволяване на основни потребности (d610 – d629)
d6�� Придобиване на място за живеене
d6�� Придобиване на стоки и услу�и
d6�9 Задоволяване на основни �отребности, дру�и уточнени и неуточнени

Домакинска работа (d630 – d649)
d63� Готвене
d64� Домакински дейности
d649 Домакинска работа, дру�а уточненаи неуточнена

Грижа за покъщнината и помощ в домакинството (d650 – d669)
d65� Грижа за �окъщнината
d66� Помощ на членовете в домакинството 
d669 Грижа за �окъщнината и �омощ на членовете в домакинството,  
 дру�и уточнени и неуточнени
d698  Домашни дейности, дру�и уточнени
d699 Домашни дейности, неуточнени

Глава 7  Междуличностни взаимодействия и отношения
Общи междуличностни взаимоотношения (d710 – d729)
d7�� Основни междуличностни взаимоотношения
d7�� Ком�лексни междуличностни взаимоотношения
d7�9 Общи междуличностни взаимоотношения, дру�и уточнени и неуточнени
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Специфични междуличностни взаимоотношения (d730 – d779)
d73� Общуване с не�ознати
d74� Официални взаимоотношения
d75� Неофициални социални взаимоотношения
d76� Семейни взаимоотношения
d77� Интимни взаимоотношения
d779 С�ецифични междуличностни взаимоотношения, дру�и уточнени  
 и неуточнени
d798 С�ецифични междуличностни взаимоотношения, дру�и уточнени
d799 С�ецифични междуличностни взаимоотношения, неуточнени

Глава 8 Основни области от живота
Образование (d810 – d839)
d8�� Неформално образование
d8�5 Предучилищно образование
d8�� Училищно образование
d8�5 Професионално образование
d83� Висше образование
d839 Образование, дру�и уточнени и неуточнени

Работа и заетост (d840 – d859)
d84� Чиракуване (�од�отовка за работа)
d845 Намиране, задържане и на�ускане на работа
d85� Платена заетост 
d855 Не�латена заетост
d859 Работа и заетост, дру�и уточнени и неуточнени

Икономически дейности (d860 – d879)
d86� Основни икономически о�ерации
d865 Ком�лексни икономически о�ерации
d87� Икономическа независимост
d879 Икономически дейности, дру�и уточнени и неуточнени
d898 Основни области от живота, дру�и уточнени
d899 Основни области от живота, неуточнени

Глава 9 Общност, социален живот  
и гражданска активност
d9�� Живот в общността
d9�� Отдих и свободно време
d93� Рели�ия и духовност
d94� Човешки �рава
d95� Политически живот и �ражданска активност
d998 Общност, социален живот и �ражданска активност, дру�и 
d999 Общност, социален живот и �ражданска активност, неуточнени
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Фактори на околната среда

Глава 1 Продукти и технологии
���� Продукти и вещества за лична консумация
���5 Продукти и техноло�ии за лична у�отреба в ежедневието
���� Продукти и техноло�ии за лична мобилност и транс�орт  
 в дома и извън не�о 
���5 Продукти и техноло�ии за комуникация
��3� Продукти и техноло�ии за образование
��35 Продукти и техноло�ии за заетост
��4� Продукти и техноло�ии за култура, отдих и с�орт
��45 Продукти и техноло�ии за �рактикуване на рели�иозни и духовни дейности
��5� Продукти и техноло�ии в областта на �роектиране  
 и строителство на обществени с�ради оси�уряващи достъ�ност
��55  Продукти и техноло�ии в областта на �роектиране  
 и строителство на частни с�ради, оси�уряващи достъ�ност
��6� Продукти и техноло�ии за териториално развитие
��65 Активи
��98 Продукти и техноло�ии, дру�и уточнени
��99 Продукти и техноло�ии, неуточнени

Глава 2 Естествена среда и предизвикани от човека промени 
в околната среда
���� Физическа �ео�рафия
���5 Население
���� Флора и фауна
���5 Климат
��3� Природни явления
��35 Предизвикани от човека явления
��4� Светлина
��45 Времеви �ромени
��5� Звук
��55 Вибрации
��6� Качество на въздуха
��98 Естествена среда и �редизвикани от човека �ромени в околната среда, 
 дру�и уточнени
��99 Естествена среда и �редизвикани от човека �ромени в околната среда,  
 неуточнени

Глава 3 Подкрепа и отношения с други хора
�3�� Най�близки членове на семейството
�3�5 Разширено семейство
�3�� Приятели
�3�5 Познати, коле�и, съседи и членове на общността
�33� Хора на висшестоящи �озиции
�335 Хора на �одчинени �озиции
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�34� Лични �омощници и асистенти
�345 Не�ознати
�35� Домашни животни
�355 Здравни с�ециалисти
�36� С�ециалисти в области, свързани със здравето
�398 Подкре�а и отношения с дру�и хора, дру�и уточнени
�399 Подкре�а и отношения за дру�и хора, неуточнени

Глава 4 Нагласи
�4�� Индивидуални на�ласи на най�близките членове на семейството
�4�5 Индивидуални на�ласи на членовете на разширеното семейство
�4�� Индивидуални на�ласи на �риятелите
�4�5 Индивидуални на�ласи на �ознати, коле�и, съседи  
 и членове на общността
�43� Индивидуални на�ласи на хора на висшестоящи �озиции
�435 Индивидуални на�ласи на хора на �одчинени �озиции
�44� Индивидуални на�ласи на лични �омощници и асистенти
�445 Индивидуални на�ласи на не�ознати
�45� Индивидуални на�ласи на здравните с�ециалисти
�455 Индивидуални на�ласи на с�ециалистите в области, свързани със здравето
�46� Обществени на�ласи
�465 Социални норми, �рактики и идеоло�ии
�498 На�ласи, дру�и уточнени
�499 На�ласи, неуточнени

Глава 5 Услуги, системи и политики
�5�� Услу�и, системи и �олитики за �роизводство на �отребителски стоки
�5�5 Услу�и, системи и �олитики за архитектура и строителство
�5�� Услу�и, системи и �олитики за �радоустройствено �ланиране  
 на открити �ространства 
�5�5 Жилищни услу�и, системи и �олитики
�53� Комунални услу�и, системи и �олитики
�535 Комуникационни услу�и, системи и �олитики
�54� Транс�ортни услу�и, системи и �олитики
�545 Услу�и, системи и �олитики за �ражданска защита
�55� Юридически услу�и, системи и �олитики
�555 Услу�и, системи и �олитики, свързани със сдруженията и ор�анизациите 
�56� Медийни услу�и, системи и �олитики
�565 Икономически услу�и, системи и �олитики
�57� Социални услу�и, системи и �олитики
�575 Услу�и, системи и �олитики за общо социално �од�ома�ане
�58� Здравни услу�и, системи и �олитики
�585 Образователни и обучителни услу�и, системи и �олитики
�59� Услу�и, системи и �олитики за заетост и труд
�595 Политически услу�и, системи и �олитики
�598 Услу�и, системи и �олитики, дру�и уточнени
�599 Услу�и, системи и �олитики, неуточнени
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Функции на организма

ФУНКЦИИ НА ОРГАНИЗМА 

Определения:  Функциите на организма са физиологичните функции на телесните 
системи (включително физиологични функции).

 Уврежданията са проблеми във функцията или структурата, като 
значително отклонение или загуба.

Определител

Общ о�ределител с отрицателна скала, из�олзван, за да се �осочи сте�ента или вели�
чината на увреждането:

xxx�� НЯМА увреждане (никакво, ли�сващо, незначително, ���) ��4%

xxx�� ЛЕКО увреждане (слабо, в ниска сте�ен, ���) 5��4%

xxx�� УМЕРЕНО 
увреждане

(средно, в достатъчна сте�ен, ���) �5�49%

xxx�3 ТЕЖКО увреждане (във висока сте�ен, крайно, ���) 5��95%

xxx�4 ПЪЛНО увреждане (цялостно, ���) 96����%

xxx�8 нео�ределено

ххх�9 не е �риложимо

Предвидени са широки диа�азони на �роцентите за случаите, �ри които са налице 
калибрирани инструменти за оценка или дру�и стандарти за количествена оценка на 
увреждането във функцията на ор�анизма� На�ример, ко�ато се кодира �няма увреж�
дане“ или ��ълно увреждане“ във функцията на ор�анизма, това оценяване �о скалата 
може да има диа�азон на �решката до 5%� �Умереното увреждане“ обикновено е до �о�
ловината от скалата на �ълното увреждане� Процентите трябва да бъдат калибрирани 
в различните области с �озоваване на �о�улационните стандарти като �ерсентили� За 
да може тази количествена оценка да се из�олзва �о еднакъв начин, трябва да бъдат 
разработени, чрез изследвания, �роцедури за оценка�

За до�ълнително обяснение на конвенциите за кодиране в МКФУЗ вижте Приложение ��
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Глава 1

Психични функции

Тази �лава е за функциите на мозъка: както �лобалните �сихични функции, като съз�
нание, енер�ия и задвижване, така и с�ецифичните �сихични функции като �амет, 
език и изчислителни �сихични функции�

Глобални психични функции (b110-b139)

b ��� Функции на съзнанието
Общи �сихични функции на състоянието на осъзнаване и будност, 
включително яснота и не�рекъснатост на будното състояние�

Включват: функции на състоянието, непрекъснатост и качество на съз
нанието; загуба на съзнание, кома, вегетативни състояния, състояние на 
фуга, състояния на транс, състояния на обсебване, променено съзнание в 
резултат от прием на наркотици, делириум, ступор

Изключват: функции на ориентацията (b114); функции на енергията и 
мотивацията (b130); функции на съня (b134)

b 1100 Състояние на съзнанието
Психични функции, които �ри �ромяна водят до състояния 
като замъ�ляване на съзнанието, сту�ор или кома�

b 1101 Непрекъснатост на съзнанието
Психични функции, свързани със състоянието на будност 
и осъзнаване и, ко�ато се нарушат, мо�ат да доведат до фу�а, 
транс или дру�и �одобни състояния�

b 1102 Качество на съзнанието
Психични функции, които �ри изменение водят до �ромени 
в характера на усещанията в будното, бдително и съзнателно 
състояние, като �роменени състояния в резултат от �рием на 
наркотици или делириум�

b 1108 Функции на съзнанието, други уточнени

b 1109 Функции на съзнанието, неуточнени
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b 114 Функции на ориентацията
Общи �сихични функции на �ознаване и констатиране на връзката със 
соб ствената личност, с дру�ите, с времето и със заобикалящата среда�

Включват: функции на ориентацията за време, място и личност; ориен
тацията за собствена идентичност и за другите; дезориентация за вре
ме, място и личност

Изключват: функции на съзнанието (b110); функции на вниманието 
(b140); функции на �аметта (b144)

b 1140 Ориентация за време
Психични функции, които водят до осъзнаване на деня, датата, 
месеца и �одината�

b 1141 Ориентация за място
Психични функции, които водят до осъзнаване на собствено�
то местонахождение, като не�осредствено заобикаляща среда, 
�рад или страна�

b 1142 Ориентация за личност
Психични функции, които водят до осъзнаване на собствената 
идентичност и тази на индивидите в не�осредствено заобика�
лящата среда�

b 11420 Ориентация за собствена идентичност
Психични функции, които водят до осъзнаване на 
собствената идентичност�

b 11421 Ориентация за другите
Психични функции, които водят до осъзнаване на 
идентичността на дру�ите индивиди в не�осредстве�
но заобикалящата среда�

b 11428 Ориентация за личност, друга определена

b 11429 Ориентация за личност, неопределена

b 1148 Функции на ориентацията, други уточнени

b 1149 Функции на ориентацията, неуточнени
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b 117 Функции на интелекта
Общи �сихични функции, необходими за разбирането и 
конструктивното инте�риране на различните �сихични функции, 
включително всички ко�нитивни функции, и тяхното развитие �рез 
целия живот�

Включват: функции на интелектуалното развитие; интелектуално 
изоставане, умствено изоставане, деменция
Изключват: функции на �аметта (b144); функции на мисленето (b160); 
висши ко�нитивни функции (b164)

b 122 Общи психосоциални функции
Общи �сихични функции, развивани �рез целия живот, необходими 
за разбиране и конструктивно инте�риране на �сихичните функции, 
които водят до формирането на междуличностните умения, необходими 
за установяване на реци�рочни социални взаимодействия, както �о 
смисъл така и �о цел�

Включват: такива както при аутизъм

b 126  Функции на темперамента и личността
Общи �сихични функции на конституционалната на�ласа/
�редраз�оложение на индивида да реа�ира �о о�ределен начин на 
ситуации, включително наборът от �сихични характеристики, който �о 
отличава от дру�ите индивиди/хора�

Включват: функции на екстравертността, интровертността, 
сговорчивост, съзнателност, психическа и емоционална стабилност 
и отвореност към опита; оптимизъм; новаторство; увереност; 
способност за създаване на доверие

Изключват: функции на интелекта (b117); функции на енергията 
и мотивацията (b130); психомоторни функции (b147); функции на 
емоциите (b152)

b 1260 Екстровертност
Психични функции, които водят до личностна на�ласа, харак�
теризираща се с насоченост навън, общителност и �оказност, 
за разлика от тази, характеризираща се със срамежливост, са�
моо�раничение и �отиснатост (интровертност)�
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b 1261 Сговорчивост
Психични функции, които водят до личностна на�ласа, харак�
теризираща се със сътрудничене, любезност и услужливост, за 
разлика от тази, характеризираща се с недружелюбност, �ро�
тиво�оставяне и �редизвикателност�

b 1262 Съзнателност
Психични функции, които водят до личностна на�ласа, харак�
теризираща се с трудолюбивост, методичност и добросъвест�
ност, за разлика от �сихичните функции, които �роизвеждат 
на�ласи като мързел, ненадеждност и безот�оворност�

b 1263 Психическа стабилност
Психични функции, които водят до личностна на�ласа, харак�
теризираща се с уравновесеност, с�окойствие и уле�налост, за 
разлика от тази, характеризираща се с раздразнителност, без�
�окойство, не�остоянство и �роменливо настроение�

b 1264 Отвореност към опита
Психични функции, които водят до личностна на�ласа, харак�
теризираща се с любо�итство, въображение, любознателност 
и търсене на �реживявания, за разлика от тази, характеризи�
раща се с инертност, невнимание и емоционална безизразност�

b 1265 Оптимизъм
Психични функции, които водят до личностна на�ласа, харак�
теризираща се с бодрост, жизнерадостност и из�ълненост с 
надежда, за разлика от тази, характеризираща се с обезсърче�
ност, мрачност и отчаяние�

b 1266 Увереност
Психични функции, които водят до личностна на�ласа, харак�
теризираща се със самоувереност, смелост и самоизтъкване, за 
разлика от тази, характеризираща се с �лахост, неси�урност и 
самообезличаване�

b 1267 Пораждане на доверие
Психични функции, които водят до личностна на�ласа, ха�
рактеризираща се с надеждност и �ринци�ност, за разлика от 
тази, която е измамническа и �ротивообществена�

b 1268 Функции на темперамента и личността, други уточнени

b 1269 Функции на темперамента и личността, неуточнени

b 130 Функции на енергията и мотивацията
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Общи �сихични функции на физиоло�ичните и �сихоло�ическите 
механизми, които карат индивида да се движи към задоволяване на 
конкретни нужди и общи цели �о �остоянен начин�

Включват: функции на енергийното ниво, мотивацията, апетита, 
силното влечение (включително силното влечение към вещества, с 
които може да се злоупотребява) и контрол на вътрешните импулси
Изключват: функции на съзнанието (b110); функции на темперамента 
и личността (b126); функции на съня (b134); психомоторни функции 
(b147); функции на емоциите (b152)

b 1300 Енергийно ниво
Психични функции, които �редизвикват енер�ичност и 
издръжливост�

b 1301 Мотивация
Психични функции, които �редизвикват стимул за действие; 
съзнателната или несъзнателната движеща сила за действие�

b 1302 Апетит
Психични функции, които �редизвикват естествения ко�неж 
или желание, особено естественото и �овтарящо се желание 
за храна и на�итки�

b 1303 Силно влечение
Психични функции, които �редизвикват желанието за 
консумация на вещества, включително вещества, с които 
може да се злоу�отребява�

b 1304 Контрол на вътрешните импулси
Психични функции, които ре�улират и се �ротиво�оставят на 
внеза�ен силен �орив да се на�рави нещо�

b 1308 Функции на енергията и мотивацията, други уточнени

b 1309 Функции на енергията и мотивацията, неуточнени

b 134 Функции на съня
Общи �сихични функции на �ериодично, обратимо и избирателно 
физическо и �сихическо освобождаване от не�осредствената 
заобикаляща среда, �ридружено от характерни физиоло�ични 
�ромени�

Включват: функции на количеството на съня и на заспиването, 
поддържането и качеството на съня; функции, включващи цикъла на 
съня, както при инсомния, хиперсомния и нарколепсия
Изключват: функции на съзнанието (b110); функции на енергията и 
мотивацията (b130); функции на вниманието (b140); психомоторни 
функции (b147)

b 1340 Количество на съня
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Психични функции, свързани с времето, �рекарано в 
състояние на сън в рамките на дневния цикъл или циркадния 
ритъм�

b 1341 Заспиване
Психични функции, които �редизвикват �рехода между 
будното състояние и съня�

b 1342 Поддържане на съня
Психични функции, които �оддържат състоянието на сън�

b 1343 Качество на съня
Психични функции, които �редизвикват естествения сън, 
водещ до о�тимална физическа и �сихическа �очивка и 
от�ускане�

b 1344 Функции, включващи цикъла на съня
Психични функции, които �редизвикват фаза REM (��pid 
�y� mov�m���  – свързана със сънуването) и фаза не�REM на 
съня (�o����pid �y� mov�m���, NREM) (характеризирана от 
традиционната конце�ция за съня като време на намалена 
физиоло�ична и �сихоло�ическа активност)�

b 1348 Функции на съня, други уточнени

b 1349 Функции на съня, неуточнени

b 139 Общи психични функции, други уточнени и неуточнени

Специфични психични функции (b140-b189)

b 140 Функции на вниманието
С�ецифични �сихични функции на съсредоточаване върху външен 
стимул или вътрешно �реживяване за необходимия �ериод от време�

Включват: функции на поддържане на вниманието, прехвърляне на 
вниманието, разделяне на вниманието, споделяне на вниманието; 
концентрация; разсеяност

Изключват: функции на съзнанието (b110); функции на енергията и 
мотивацията (b130); функции на съня (b134); функции на паметта 
(b144); психомоторни функции (b147); функции на перцепцията (b156)

b 1400 Поддържане на вниманието
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Психични функции, които водят до концентрация за 
необходимия �ериод от време�

b 1401 Прехвърляне на вниманието
Психични функции, които �озволяват �ренасочване на 
концентрацията от един стимул към дру��

b 1402 Разделяне на вниманието
Психични функции, които �озволяват съсредоточаването 
върху два или �овече стимули �о едно и също време�

b 1403 Споделяне на вниманието
Психични функции, които �озволяват съсредоточаването 
върху един и същи стимул на два или �овече индивида, 
на�р� дете и дете�ледач, и двамата съсредоточени върху една 
и�рачка�

b 1408 Функции на вниманието, други уточнени

b 1409 Функции на вниманието, неуточнени

b 144 Функции на паметта
С�ецифични �сихични функции на ре�истриране и съхранение на 
информацията и нейното извличане �ри необходимост�

Включват: функции на краткотрайната и дълготрайна памет, 
незабавна, скорошна и отдалечена памет; обхват на паметта; 
извличане на спомени; спомняне; функции, използвани при припомняне 
и учене, както при номинална, селективна и дисоциативна амнезия

Изключват: функции на съзнанието (b110); функции на ориентацията 
(b114); функции на интелекта (b117); функции на вниманието (b140); 
функции на перцепцията (b156); функции на мисленето (b160); висши 
когнитивни функции (b164); психични функции на езика (b167); 
изчислителни функции (b172)

b 1440 Краткотрайна памет
Психични функции, които създават временно, раз�адащо се 
съхранение на информацията в �аметта с �родължителност 
около 3� секунди, от което информацията се �уби, ако не се 
затвърди в дъл�отрайната �амет�

b 1441 Дълготрайна памет
Психични функции, които създават система на за�аметяване, 
�озволяваща дъл�осрочно съхранение на информацията 
от краткотрайната �амет, както автобио�рафична �амет за 
минали събития, така и семантична �амет за езици и факти�
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b 1442 Извличане на спомен
С�ецифични �сихични функции на �ри�омняне на 
информация, съхранявана в дъл�отрайната �амет и 
�ривеждането ѝ до осъзнаване�

b 1448 Функции на паметта, други уточнени

b 1449 Функции на паметта, неуточнени

b 147 Психомоторни функции
С�ецифични �сихични функции за контрол върху дви�ателните и 
�сихичните събития на нивото на ор�анизма�

Включват: функции на психомоторния контрол, като психомоторно 
забавяне, вълнение и възбуда, заемане на поза, кататония, 
негативизъм, амбитенденция/амбивалентност, ехопраксия и ехолалия; 
качество на психомоторната функция
Изключват: функции на съзнанието (b110); функции на ориентацията 
(b114); функции на интелекта (b117); функции на енергията и 
мотивацията (b130); функции на вниманието (b140); психични 
функции на езика (b167); психични функции за секвениране на 
сложните движения (b176)

b 1470 Психомоторен контрол
Психични функции, които ре�улират скоростта на �оведение�
то или времето за реакция, включващи както дви�ателни, така 
и �сихоло�ични ком�оненти, както �ри раз�адане на контро�
ла, водещо до �сихомоторно забавяне (забавени движения и 
�овор, намаляване на жестовете и с�онтанността) или до �си�
хомоторна възбуда (�рекомерна �оведенческа и ко�нитивна 
активност, обикновено не�родуктивна и често в от�овор на 
вътрешно на�режение, както �ри �отро�ване с �ръстите на 
краката, кършене на ръце, възбуда или без�окойство)�

b 1471 Качество на психомоторните функции
Психични функции, които създават невербално �оведение в 
�равилната �оследователност и естество на не�овите �одком�
�оненти, като координация на ръцете и очите, или �оходка�

b 1478 Психомоторни функции, други уточнени

b 1479 Психомоторни функции, неуточнени
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b 152 Функции на емоциите
С�ецифични �сихични функции, свързани с чувствените и афективни 
ком�оненти на �роцесите на �сихиката�

Включват: функции на уместност на емоциите, регулиране и диапазон 
на емоциите; афект; тъга, щастие, любов, страх, гняв, омраза, 
напрежение, тревожност, радост, скръб; лабилност на емоциите; 
изглаждане на афекта
Изключват: функции на темперамента и личността (ф126); функции 
на енергията и мотивацията/влечението (ф130)

b 1520 Уместност на емоцията
Психични функции, които създават съ�ласуваност между 
чувството или афекта и ситуацията, както щастие �ри 
�олучаването на добри новини�

b 1521 Регулиране на емоцията
Психични функции, които контролират �реживяването и 
външната �роява на афекта�

b 1522 Диапазон на емоцията
Психични функции, които създават с�ектъра на 
�реживяванията на възбуда на афекта или чувствата, като 
любов, омраза, без�окойство, скръб, радост, страх и �няв�

b 1528 Функции на емоциите, други уточнени

b 1529 Функции на емоциите, неуточнени

b 156 Функции на перцепцията (възприятието)
С�ецифични �сихични функции за раз�ознаване и интер�ретиране на 
сетивните стимули�

Включват: функции на слуховите, зрителни, обонятелни, вкусови, 
тактилни и зрителнопространствени възприятия, като 
халюцинация или илюзия

Изключват: функции на съзнанието (b110); функции на ориентацията 
(b114); функции на вниманието (b140); функции на паметта 
(b144); психични функции на езика (b167); зрителни и свързани 
функции (b210b229); слухови и вестибуларни функции (b230b249); 
допълнителни сетивни функции (b250b279)

b 1560 Слухова перцепция
Психични функции, свързани с раз�раничаването на звуци, 
тонове, височини и дру�и акустични стимули�
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b 1561 Зрителна перцепция
Психични функции, свързани с раз�раничаването на 
формата, размера, цвета и дру�и очни стимули�

b 1562 Обонятелна перцепция
Психически функции, свързани с раз�раничаването на 
разликите в миризмите�

b 1563 Вкусова перцепция
Психични функции, свързани с раз�раничаването на 
разликите във вкуса, като сладки, кисели, солени и �орчиви 
стимули, идентифицирани от езика�

b 1564 Тактилна перцепция
Психични функции, свързани с различаването на 
различията в текстурата, като �руби или �ладки стимули, 
идентифицирани чрез докосване�

b 1565 Зрително-пространствена перцепция
Психична функция, включваща раз�раничаването 
чрез зрението на относителната �озиция на обектите в 
заобикалящата среда или във връзка със собствената 
личност�

b 1568 Функции на перцепцията, други уточнени

b 1569 Функции на перцепцията, неуточнени

b 160 Функции на мисленето
С�ецифични �сихични функции, свързани с идеационния ком�онент 
на ума�

Включват: функции на хода, формата, контрола и съдържанието 
на мисленето; функции на целенасоченото мислене, функции на 
нецеленасоченото мислене; функции на логическото мислене, като 
наплив на мисли, полет на идеите, мисловен блокаж, несъгласуваност 
на мисленето, тангенциалност, обстоятелственост, заблуди, обсесии 
(натрапчиви идеи) и компулсии (натрапчиви модели на поведение)
Изключват: функции на интелекта (b117); функции на паметта 
(b144); психомоторни функции (b147); функции на перцепцията (b156); 
висши когнитивни функции (b164); психични функции на езика (b167); 
изчислителни функции (b172)

b 1600 Ход на мисленето
Психични функции, които у�равляват скоростта на 
мисловния �роцес�
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b 1601 Форма на мисленето
Психични функции, които ор�анизират мисловния �роцес �о 
отношение на не�овата съ�ласуваност и ло�ика�

Включват: увреждания като идеационна персеверация, 
тангенциалност и обстоятелственост

b 1602 Съдържание на мисленето
Психични функции, състоящи се от идеите, които �рисъстват 
в мисловния �роцес и конце�туализациите�

Включват: увреждания като заблуди, свръхценни идеи и 
соматизация

b 1603 Контрол на мисленето
Психични функции, които оси�уряват волевия контрол на 
мисленето и се раз�ознават като такива от личността�

Включват: увреждания като руминация (предъвкване), 
обсесия, излъчване на мисли и вмъкване на мисли

b 1608 Функции на мисленето, други уточнени

b 1609 Функции на мисленето, неуточнени

b 164 Висши когнитивни (познавателни) функции
С�ецифични �сихични функции, особено зависими от фронталните 
дялове на мозъка, включително сложните целенасочени �оведения 
като вземане на решения, абстрактно мислене, �ланиране и 
из�ълнение на �лановете, �сихическа �ъвкавост и о�ределяне кои 
�оведения са �одходящи �ри какви обстоятелства; често наричани 
из�ълнителни функции�
Включват: функции на абстракцията и организацията на идеите; 
управление на времето, самопознание и преценка; формиране на 
понятия, категоризация и когнитивна гъвкавост 

Изключват: функции на паметта (b144); функции на мисленето (b160); 
психични функции на езика (b167); изчислителни функции (b172)

b 1640 Абстракция
Психични функции на извличане на общи идеи, качества или 
характеристики от и различни от конкретните реалности, 
с�ецифичните обекти или актуалните събития�

b 1641 Организация и планиране
Психични функции на координиране на частите в едно 
цяло, на систематизиране; �сихичната функция, участваща в 
разработването на начина на �остъ�ване или действие�
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b 1642 Управление на времето
Психични функции на �одреждане на събитията в 
хроноло�ична �оследователност, о�ределяйки количествата 
време за събитията и дейностите�

b 1643 Когнитивна гъвкавост
Психични функции на �ромяна на страте�иите или 
�рехвърляне на �сихични набори, особено като тези, 
включени в решаването на �роблеми�

b 1644 Самопознание
Психични функции на осъзнаване и разбиране на 
собствената личност и �оведение�

b 1645 Преценка
Психични функции, свързани с раз�раничаването между и 
различните възможности и тяхното оценяването, като тези, 
които участват във формирането на мнение�

b 1646 Решаване на проблеми
Психични функции на идентифицирането, анализирането 
и инте�рирането на несъ�ласувана или �ротиворечива 
информация в решение�

b 1648 Висши когнитивни функции, други уточнени

b 1649 Висши когнитивни функции, неуточнени

b 167 Психични функции на езика
С�ецифични �сихични функции на раз�ознаване и из�олзване на 
знаци, символи и дру�и ком�оненти на езика�

Включват: функции на рецепция (приемане) и декодиране на говорими, 
писмени или други форми на езика, като жестомимичен език; функции 
на експресия (изразяване) на говорими, писмени или други форми на 
езика; интегративни функции на езика, говорими и писмени, като 
участващите в рецептивна, експресивна, афазия на Broca, афазия на 
Wernicke и проводна афазия

Изключват: функции на вниманието (b140); функции на паметта 
(b144); функции на перцепцията (b156); функции на мисленето (b160); 
висши когнитивни функции (b164); изчислителни функции (b172); 
психични функции за секвениране на сложните движения (b176); Глава 
2 Сетивни функции и болка; Глава 3 Гласови и говорни функции

b 1670 Рецепция на езика
С�ецифични �сихични функции на декодиране на съобщения 
в �оворими, �исмени или дру�и форми, като жестомимичен 
език, за �олучаване на значението им�
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b 16700 Рецепция на говоримия език
Психични функции на декодиране на съобщения в 
�оворима форма, за �олучаване на значението им�

b 16701 Рецепция на писмения език
Психични функции на декодиране на съобщения в 
�исмена форма, за �олучаване на значението им�

b 16702 Рецепция на жестомимичния език
Психични функции на декодиране на съобщения 
на езици, които из�олзват знаци, �равени с ръце и 
дру�и движения, за �олучаване на значението им�

b 16708 Рецепция на езика, друга определена

b 16709 Рецепция на езика, неопределена

b 1671 Експресия на езика
С�ецифични �сихични функции, необходими за създаване на 
смислени �ослания в �оворими, �исмени, жестомимични или 
дру�и форми на езика�

b 16710 Експресия на говоримия език
Психични функции, необходими за създаване на 
смислени �ослания в �оворима форма�

b 16711 Експресия на писмения език
Психични функции, необходими за създаване на 
смислени �ослания в �исмена форма�

b �67�� Екс�ресия на жестомимичния език
Психични функции, необходими за създаване на 
смислени �ослания на езици, които из�олзват 
знаци, �равени с ръце и дру�и движения�

b 16718 Експресия на езика, друга определена

b 16719 Експресия на езика, неопределена

b 1672 Интегративни функции на езика
Психични функции, които ор�анизират семантично и 
символно значение, �раматическа структура и идеи за 
създаването на �ослания в �оворими, �исмени или дру�и 
форми на езика�
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b 1678 Психични функции на езика, други уточнени

b 1679 Психични функции на езика, неуточнени

b 172 Изчислителни функции
С�ецифични �сихични функции на о�ределяне, сравнение и 
мани�улиране на математически символи и �роцеси�

Включват: функции на събиране, изваждане и други прости 
математически изчисления; функции на сложните математически 
операции

Изключват: функции на вниманието (b140); функции на паметта 
(b144); функции на мисленето (b160); висши когнитивни функции 
(b164); психични функции на езика (b167)

b 1720 Просто изчисление
Психични функции на изчисляване с числа, като събиране, 
изваждане, умножение и деление�

b 1721 Сложно изчисление
Психични функции на �ревеждане на задачи с думи в 
аритметични �роцедури, �ревеждане на математически 
формули в аритметични �роцедури, както и дру�и сложни 
мани�улации с числа�

b 1728 Изчислителни функции, други уточнени

b 1729 Изчислителни функции, неуточнени

b 176 Психична функция за секвениране (последователно подреждане) на 
сложните движения
С�ецифични �сихични функции на �оследователно �одреждане и 
координиране на сложни, целенасочени движения�
Включват: увреждания като при идеационна, идеомоторна, апраксия 
на обличането, окуломоторна и говорна апраксия

Изключват: психомоторни функции (b147); висши когнитивни 
функции (b164); Глава 7 Невромускулноскелетни и свързани с 
движението функции

b 180 Функции на преживяването за собствена идентичност и време
С�ецифични �сихични функции, свързани с осъзнаването 
на собствената идентичност, тяло, �озиция в реалността на 
заобикалящата среда и времето�

Включват: функции на преживяването за собствена идентичност/
самоличност, представа за тялото и времето
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b 1800 Преживяване за собствена идентичност
С�ецифични �сихични функции на осъзнаване на 
собствената идентичност и �озиция в реалността на 
заобикалящата среда�

Включват: увреждания като деперсонализация и 
дереализация

b 1801 Представа за тялото
С�ецифични �сихични функции, свързани с �редставата за и 
осъзнаването на собственото тяло�

Включват: увреждания като фантомен крайник и чувство за 
прекалена дебелина или прекалена слабост

b 1802 Преживяване за времето
С�ецифични �сихични функции на субективните 
�реживявания, свързани с �родължителността и 
�реминаването на времето�

Включват: увреждания като jamais vu (никога невидяно) и 
déjà vu (вече видяно)

b 1808 Функции на преживяването за собствена идентичност и 
време, други уточнени

b 1809 Функции на преживяването за собствена идентичност и 
време, неуточнени

b 189 Специфични психични функции, други уточнени и неуточнени

b 198 Психични функции, други уточнени

b 199 Психични функции, неуточнени
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Глава 2

Сетивни функции и болка
Тази �лава е за функциите на сетивата, зрението, слуха, вкуса и т�н�, както и усещане�
то за болка�

Зрителни и свързани функции (b210-b229)

b 210 Зрителни функции
Сетивни функции, свързани с усещането за наличие на светлина  и 
усещането за формата, �олемината, контура и цвета на визуалните 
стимули�

Включват: функции на зрителната острота; функции на зрителното 
поле; качество на зрението; функции на усещането за светлина и цвят, 
зрителна острота на зрението на далечно и близко разстояние, моноку
лярно и бинокулярно зрение; визуално качество на картината; уврежда
ния като миопия, хиперметропия, астигматизъм, хемианопия, цветна 
слепота, тунелно зрение, централна и периферна скотома, диплопия, 
нощна слепота и нарушена способност за адаптиране към светлината
Изключват: функции на перцепцията (възприятието) (b156)

b 2100 Функции на зрителната острота
Зрителни функции на усещането за форма и контур, както би�
нокулярно, така и монокулярно, на зрението на далечно и близ�
ко разстояние�

b 21000 Бинокулярна острота на зрението на далечно 
разстояние
Зрителни функции на усещането за �олемина, форма 
и контур, из�олзвайки и двете очи, за обекти на 
далечно разстояние от окото�

b 21001 Монокулярна острота на зрението на далечно 
разстояние
Зрителни функции на усещането за �олемина, форма 
и контур, из�олзвайки само или дясното или лявото 
око, за обекти на далечно разстояние от окото�

b 21002 Бинокулярна острота на зрението на близко 
разстояние
Зрителни функции на усещането за �олемина, форма 
и контур, из�олзвайки и двете очи, за обекти на близ�
ко разстояние окото�

b 21003 Монокулярна острота на зрението на близко 
разстояние
Зрителни функции на усещането за �олемина, форма 
и контур, из�олзвайки само или дясното или лявото 
око, за обекти на близко разстояние от окото�
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b 21008 Функции на зрителната острота, други уточнени

b 21009 Функции на зрителната острота, неуточнени

b 2101 Функции на зрителното поле
Зрителни функции, свързани с цялото �ространство, което 
може да се види �ри фиксиране на �о�леда�

Включват: увреждания като скотома, тунелно зрение, 
анопсия

b 2102 Качество на зрението
Зрителни функции, включващи чувствителността към светли�
на, цветното виждане, чувствителността към контраст и ця�
лостното качество на картината�

b 21020 Чувствителност към светлина
Зрителни функции на усещането за минимално ко�
личество светлина (светлинен минимум) и мини�
мална разлика в интензитета (светлинна разлика)�

Включват: функции на адаптирането към 
тъмнина; увреждания като нощна слепота 
(намалена чувствителност към светлина) и 
фотофобия (свръхчувствителност към светлина)

b 21021 Цветно виждане
Зрителни функции на раз�раничаване и съчетаване 
на цветовете�

b 21022 Чувствителност към контраст
Зрителни функции на раз�раничаване на фи�ура 
от фона, включващи минималното количество на 
необходима яркост�

b 21023 Визуално качество на картината
Зрителни функции, включващи качеството на 
картината�

Включват: увреждания като виждане на 
блуждаещи светлини, повлияване на качеството 
на картината (плаващи петна или паяжини), 
изкривяване на картината и виждане на звезди или 
светкавици

b 21028 Качество на зрението, друго определено

b 21029 Качество на зрението, неопределено

b 2108 Зрителни функции, други уточнени

b 2109 Зрителни функции, неуточнени
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b 215 Функции на структурите, прилежащи към окото
Функции на структурите във и около окото, които улесняват 
зрителните функции.

Включват: функции на вътрешните мускули на окото, клепача, 
външните мускули на окото, включително волевите и проследяващи 
движения и фиксиране на окото, слъзни жлези, акомодация, зеничен 
рефлекс; увреждания като при нистагъм, ксерофталмия и птоза

Изключват: зрителни функции (b210); Глава 7 Невромускулно
скелетни и свързани с движението функции

b 2150 Функции на вътрешните мускули на окото
Функции на мускулите във вътрешността на окото, като 
ириса, които ре�улират контура и �олемината на зеницата и 
лещата на окото�

Включват: функции на акомодацията; зеничен рефлекс

b 2151 Функции на клепача
Функции на кле�ача, като защитен рефлекс�

b 2152 Функции на външните мускули на окото
Функции на мускулите, които се из�олзват за �ледане в 
различни �осоки, �роследяване на обект, който се движи 
�рез зрителното �оле, за �роизвеждане на сакадични 
скокообразни движения (сакади) за улавяне на движеща се 
мишена и фиксиране на окото�

Включват: ниста�ъм, съ�ласувани движения на двете очи

b 2153 Функции на слъзните жлези
Функции на слъзните жлези и канали

b 2158 Функции на структурите, прилежащи към окото, други 
уточнени

b 2159 Функции на структурите, прилежащи към окото, 
неуточнени

b 220 Усещания, свързани с окото и прилежащите структури
Усещания за уморено, сухо и сърбящо око и свързани усещания.

Включват: усещане за натиск зад окото, чуждо тяло в окото, 
напрежение в окото, парене в окото; дразнене в окото

Изключват: усещане за болка (b280)

b 229 Зрителни и свързани функции, други уточнени и неуточнени
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Слухови и вестибуларни функции (b230-b249)

b 230 Слухови функции
Сетивни функции, свързани с усещането за наличие на звуци и 
раз�раничаването на местонахождението, височината, силата и 
качеството на звуците�

Включват: функции на слуха, слухово разграничаване, локализиране на 
източника на звука, латерализация на звука, разграничаване на говор; 
увреждания като глухота, увреждане на слуха и загуба на слуха

Изключват: функции на перцепцията (b156) и психични функции на 
езика (b167)

b 2300 Долавяне на звук
Сетивни функции, свързани с усещането за наличие на звуци�

b 2301 Разграничаване на звук
Сетивни функции, свързани с усещането за наличие на звук, 
включващи раз�раничаването на фоновия и бинаурален 
синтез, отделяне и смесване�

b 2302 Локализиране на източника на звука
Сетивни функции, свързани с о�ределянето на 
местонахождението на източника на звука�

b 2303 Латерализация на звука
Сетивни функции, свързани с о�ределянето дали звукът идва 
от дясната или от лявата страна�

b 2304 Разграничаване на говор
Сетивни функции, свързани с о�ределянето на �оворим език 
и различаването му от дру�ите звуци�

b 2308 Слухови функции, други уточнени

b 2309 Слухови функции, неуточнени

b 235 Вестибуларни функции
Сетивни функции на вътрешното ухо, свързани с �озицията, 
равновесието и движението�

Включват: функции на позицията и усещането за позиция; функции 
на равновесието и движението на тялото

Изключват: усещане, свързано със слуха и вестибуларната функция 
(b240)
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b 2350 Вестибуларна функция на позицията
Сетивни функции на вътрешното ухо, свързани с 
о�ределянето на �озицията на тялото�

b 2351 Вестибуларна функция на равновесието
Сетивни функции на вътрешното ухо, свързани с 
о�ределянето на равновесието на тялото�

b 2352 Вестибуларна функция на определяне на движение
Сетивни функции на вътрешното ухо, свързани с 
о�ределянето на движение на тялото, включително не�овата 
�осока и скорост�

b 2358 Вестибуларни функции, други уточнени

b 2359 Вестибуларни функции, неуточнени

b 240 Усещания, свързани със слуха и вестибуларната функция
Усещания за замайване, �адане, тинитус и верти�о�

Включват: усещания за шум в ушите, дразнене в ухото, аурално 
(слухово) налягане, гадене, свързано със замайване или вертиго 
(световъртеж)

Изключват: вестибуларни функции (b235); усещане за болка (b280)

b 2400 Шум в ушите или тинитус
Усещане за нискочестотен шум, съскане или звънтене в ухото�

b 2401 Замайване
Усещане за движение, включващо или собственото тяло 
или заобикалящата среда; усещане за въртене, люлеене или 
накланяне�

b 2402 Усещане за падане
Усещане за за�уба на сце�ление и �адане�

b 2403 Гадене, свързано със замайване или вертиго
Усещане на �озив за �овръщане, който възниква от 
замайване или световъртеж�

b 2404 Дразнене в ухото
Усещане за сърбеж или дру�и �одобни усещания в ухото�

b 2405 Аурално (слухово) налягане
Усещане за наля�ане в ухото�

b 2408 Усещания, свързани със слуха и вестибуларната функция, 
други уточнени
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b 2409 Усещания, свързани със слуха и вестибуларната функция, 
неуточнени

b 249 Слухови и вестибуларни функции, други уточнени и неуточнени

Допълнителни сетивни функции (b250-b279)

b 250 Вкусова функция
Сетивни функции на усещането за качествата �орчиво, сладко, кисело 
и солено�

Включват: вкусови функции; увреждания като агеузия и хипогеузия

b 255 Обонятелна функция
Сетивни функции на усещането за аромати и миризми�

Включват: обонятелни функции; увреждания като аносмия или 
хипосмия

b 260 Проприоцептивна функция
Сетивни функции на усещането за относителната �озиция на частите 
на тялото�

Включват: функции на статестезията и кинестезията

Изключват: вестибуларни функции (b235); усещания, свързани с 
мускулите и функциите на движение (b780)

b 265 Тактилна функция
Сетивни функции на усещането за �овърхности и тяхната текстура 
или качество�

Включват: функции на докосването, усещане за докосване; увреждания 
като скованост, анестезия, мравучкане, парестезия и хиперестезия

Изключват: сетивни функции, свързани с температурата и други 
стимули (b270)

b 270 Сетивни функции, свързани с температурата и други стимули
Сетивни функции на усещането за тем�ература, вибрации, наля�ане и 
вредни стимули�

Включват: функции на чувствителността към температура, 
вибрации, разклащане или трептене, повърхностен натиск, дълбок 
натиск, усещане за парене или вредни стимули

Изключват: тактилни функции (b265); усещане за болка (b280)
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b 2700 Чувствителност към температура
Сетивни функции на усещането за студ и �орещина�

b 2701 Чувствителност към вибрация
Сетивни функции на усещането за разклащане или тре�тене�

b 2702 Чувствителност към натиск
Сетивни функции на усещането за натиск срещу или върху 
кожата�

Включват: увреждания като чувствителност към докосване, 
скованост, хипоестезия, хиперестезия, парестезия и 
мравучкане

b 2703 Чувствителност към вреден стимул
Сетивни функции на чувството за болезнени или не�риятни 
усещания�

Включват: увреждания като хипалгезия, хиперпатия, 
алодиния, аналгезия и анестезия долороза

b 2708 Сетивни функции, свързани с температурата и други 
стимули, други уточнени

b 2709 Сетивни функции, свързани с температурата и други 
стимули, неуточнени

b 279 Допълнителни сетивни функции, други уточнени и неуточнени

Болка (b280-b289)

b 280 Усещане за болка
Усещане за не�риятно чувство, указващо за �отенциално или 
действително увреждане на някаква структура на ор�анизма�

Включват: усещания за генерализирана или локализирана болка, в 
една или повече части на тялото, болка в дерматом, пронизваща 
болка, изгаряща болка, тъпа болка, болезнена болка; увреждания като 
миалгия, аналгезия и хипералгезия

b 2800 Генерализирана болка
Усещане за не�риятно чувство, указващо за �отенциално или 
действително увреждане на някаква структура на ор�анизма, 
чувствано навсякъде �о или в цялото тяло�
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b 2801 Болка в част от тялото
Усещане за не�риятно чувство, указващо за �отенциално или 
действително увреждане на някаква структура на ор�анизма, 
чувствано в о�ределена част или части от тялото�

b 28010 Болка в главата и шията
Усещане за не�риятно чувство, указващо за �отенци�
ално или действително увреждане на някаква струк�
тура на ор�анизма, чувствано в �лавата и шията�

b 28011 Болка в гърдите
Усещане за не�риятно чувство, указващо за �отен�
циално или действително увреждане на някаква 
структура на ор�анизма, чувствано в �ръдния кош�

b 28012 Болка в стомаха или корема
Усещане за не�риятно чувство, указващо за �отен�
циално или действително увреждане на някаква 
структура на ор�анизма, чувствано в стомаха или 
корема�

Включва: болка в тазовата област

b 28013 Болка в гърба
Усещане за не�риятно чувство, указващо за �отен�
циално или действително увреждане на някаква 
структура на ор�анизма, чувствано в �ърба�

Включва: болка в торса; болка в долната част на 
гърба

b 28014 Болка в горен крайник
Усещане за не�риятно чувство, указващо за �отен�
циално или действително увреждане на някаква 
структура на ор�анизма, чувствано в единия или 
двата �орни крайника, включително в китката�

b 28015 Болка в долен крайник
Усещане за не�риятно чувство, указващо за �отен�
циално или действително увреждане на някаква 
структура на ор�анизма, чувствано в единия или 
двата �орни крайника, включително в стъ�алата�

b 28016 Болка в ставите
Усещане за не�риятно чувство, указващо за �о�
тенциално или действително увреждане на някак�
ва структура на ор�анизма, чувствано в една или 
�овече стави, включително в малките и �олемите 
стави�

Включва: болка в бедрото; болка в рамото
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b 28018 Болка в част от тялото, друга определена

b 28019 Болка в част от тялото, неопределена

b 2802 Болка в множество части на тялото
Не�риятно усещане, указващо за �отенциално или 
действително увреждане на някаква структура на ор�анизма, 
локализирано в няколко части на тялото�

b 2803 Ирадиираща болка в дерматом
Не�риятно усещане, указващо за �отенциално или 
действително увреждане на някаква структура на ор�анизма, 
локализирано в кожни участъци, обслужвани от едно и също 
нервно коренче�

b 2804 Ирадиираща болка в сегмент или област
Не�риятно усещане, указващо за �отенциално или 
действително увреждане на някаква структура на ор�анизма, 
локализирано в кожни участъци в различни части на тялото, 
необслужвани от един и същи нервни коренчета�

b 289 Усещане за болка, друго определено и неопределено

b 298 Сетивни функции и болка, други уточнени

b 299 Сетивни функции и болка, неуточнени
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Глава 3

Гласови и говорни функции

Тази �лава е за функциите на �роизвеждане на звуци и реч�

b 310 Гласови функции
Функции на �роизвеждане на различни звуци в резултат от 
�реминаването на въздуха �рез ларинкса�

Включват: функции на произвеждането на глас и качество на 
гласа; функции на фонацията, височината, силата на звука и други 
качества на гласа; увреждания като афония, дисфония, сипкавост, 
хиперназализация и хипоназализация

Изключват: психични функции на езика (b167); артикулационни 
функции (b320)

b 3100 Произвеждане на глас
Функции на �роизвеждането на звук чрез координиране на 
ларинкса и заобикалящите �о мускули с дихателната система�

Включват: функции на фонацията, силата на звука; 
увреждане като афония

b 3101 Качество на гласа
Функции на �роизвеждането на характеристиките на �ласа, 
включително височина, резонанс и дру�и особености�

Включват: функции на висока или ниска височина; 
увреждания като хиперназализация, хипоназализация, 
дисфония, сипкавост или дрезгавост на гласа

b 3108 Гласови функции, други уточнени

ф 3109 Гласови функции, неуточнени

b 320 Артикулационни функции
Функции на �роизвеждането на звуци на речта�

Включват: функции на изговарянето, артикулацията  на фонеми; 
спастична, атаксична, вяла дизартрия; анартрия

Изключват: психични функции на езика (b167); гласови функции (b310)
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b 330 Плавност и ритъм на говорните функции
Функции на �роизвеждане на �отока и тем�а на речта�

Включват: функции на плавността, ритъма, скоростта и мелодията 
на речта; прозодика и интонация; увреждания като заекване, неясно 
произношение (мънкане), изопачаване на звуците, брадилалия и 
тахилалия

Изключват: психични функции на езика (b167); гласови функции (b310); 
артикулационни функции (b320)

b 3300 Плавност на речта
Функции на �роизвеждането на �лавен, не�рекъснат �оток 
на речта�

Включват: функции на гладко свързване на речта; увреждания 
като заекване, неясно произношение (мънкане), изопачаване, 
нарушена плавност, повторение на звуци, думи или части от 
думи и неравномерни накъсвания на речта

b 3301 Ритъм на речта
Функции на моделите на модулация, тем� и ударение в речта�

Включват: увреждания като стереотипен или репетативен 
(повтарящ се) ритъм на речта

b 3302 Скорост на речта
Функции на скоростта на �роизвеждане на речта�

Включват: увреждания като брадилалия и тахилалия

b 3303 Мелодия на речта
Функции на модулиране на височината на �ласа�

Включват: прозодика на речта, интонация, мелодия на 
речта; увреждания като монотонна реч

b 3308 Плавност и ритъм на говорните функции, други уточнени

b 3309 Плавност и ритъм на говорните функции, неуточнени
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b 340 Функции на алтернативната вокализация
Функции на �роизвеждането на дру�и форми на вокализация�

Включват: функции на произвеждане на (музикални) тонове и 
диапазон от звуци, като пеене, монотонно повтаряне/скандиране, 
гукане и тананикане; плачене с глас и пищене

Изключват: психични функции на езика (b167); гласови функции (b310); 
артикулационни функции (b320); плавност и ритъм на говорните 
функции (b330)

b 3400 Произвеждане на (музикални) тонове
Функции на �роизвеждане на музикални вокални звуци�

Включват: поддържане, модулиране и прекратяване на 
произвеждането на единични или свързани вокализации с 
промяна във височината на гласа, като пеене, тананикане и 
монотонно повтаряне/скандиране

b 3401 Произвеждане на диапазон от звуци
Функции на �роизвеждане на разнообразие от вокализации�

Включват: функции на гукане при децата

b 3408 Функции на алтернативната вокализация, други уточнени

b 3409 Функции на алтернативната вокализация, неуточнени

b 398 Гласови и говорни функции, други уточнени

b 399 Гласови и говорни функции, неуточнени
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Глава 4

Функции на сърдечно-съдовата,  
хематологичната, имунната  
и дихателната системи

Тази �лава е за функциите, свързани със сърдечно�съдовата система (функции на 
сърцето и кръвоносните съдове), хематоло�ичната и имунната системи (функции на 
кръвотворенето и на имунитета) и дихателната система (функции на дишането и на 
�оносимостта към физическо натоварване)�

Функции на сърдечно-съдовата система (b410-b429)

b 410 Функции на сърцето
Функции на из�ом�ването на кръвта в достатъчно или необходимо 
количество и наля�ане в ор�анизма�

Включват: функции на сърдечната честота, ритъм и дебит; 
сила на съкращението на камерната мускулатура; функции на 
сърдечните клапи; изпомпване на кръвта през белодробния кръг 
на кръвообращението; динамика на циркулацията към сърцето; 
увреждания като тахикардия, брадикардия и неравномерен сърдечен 
ритъм, и както при сърдечна недостатъчност, кардиомиопатия, 
миокардит и коронарна недостатъчност

Изключват: функции на кръвоносните съдове (b415); функции на 
кръвното налягане (b420); функции на поносимостта към физическо 
натоварване (b455)

b 4100 Сърдечна честота
Функции, свързани с броя на съкращенията на сърцето за 
минута�

Включват: увреждания като честоти, които са прекомерно 
бързи (тахикардия) или прекомерно бавни (брадикардия)

b 4101 Сърдечен ритъм
Функции, свързани с равномерността на биенето на сърцето�

Включват: увреждания като аритмии

b 4102 Сила на съкращението на камерната мускулатура
Функции, свързани с количеството кръв, из�ом�вано от 
камерната мускулатура �ри всеки удар�

Включват: увреждания като намален сърдечен дебит
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b 4103 Кръвоснабдяване на сърцето
Функции, свързани с обема на кръвта към сърдечния мускул�

Включват: увреждания като коронарна исхемия

b 4108 Сърдечни функции, други уточнени

b 4109 Сърдечни функции, неуточнени

b 415 Функции на кръвоносните съдове
Функции на �ренасяне на кръвта в ор�анизма�

Включват: функции на артериите, капилярите и вените; 
вазомоторна функция; функции на белодробните артерии, капиляри 
и вени; функции на венозните клапи; увреждания като блокаж 
или стеснение на артериите; атеросклероза, артериосклероза, 
тромбоемболизъм и варикозни вени

Изключват: функции на сърцето (b410); функции на кръвното 
налягане (b420); функции на хематологичната система (b430); 
функции на поносимостта към физическо натоварване (b455)

b 4150 Функции на артериите
Функции, свързани с кръвотока в артериите

Включват: увреждания като артериална дилатация 
(разширение); артериална констрикция (стеснение), както 
при интермитентно клаудикацио (периодично накуцване)

b 4151 Функции на капилярите
Функции, свързани с кръвотока в ка�илярите�

b 4152 Функции на вените
Функции, свързани с кръвотока във вените и с функциите на 
венозните кла�и�

Включват: увреждания като венозна дилатация 
(разширение); венозна констрикция (стеснение); 
недостатъчно затваряне на клапите, както при варикозни 
вени

b 4158 Функции на кръвоносните съдове, други уточнени

b 4159 Функции на кръвоносните съдове, неуточнени
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b 420 Функции на кръвното налягане
Функции на �оддържане на кръвното наля�ане в артериите�

Включват: функции на поддържане на кръвното налягане; високо 
(повишено) и ниско (понижено) кръвно налягане; увреждания като 
хипотония, хипертония и ортостатична хипотония

Изключват: функции на сърцето (b410); функции на кръвоносните 
съдове (b415); функции на поносимостта към физическо натоварване 
(b455)

b 4200 Високо кръвно налягане
Функции, свързани с �овишаването на систоличното 
или диастоличното кръвно наля�ане над нормалното за 
възрастта�

b 4201 Ниско кръвно налягане
Функции, свързани с �онижаването на систоличното 
или диастоличното кръвно наля�ане �од нормалното за 
възрастта�

b 4202 Поддържане на кръвното налягане
Функции, свързани с �оддържане на �одходящо кръвно 
наля�ане в от�овор на �ромени в ор�анизма�

b 4208 Функции на кръвното налягане, други уточнени

b 4209 Функции на кръвното налягане, неуточнени

b 429 Функции на сърдечно-съдовата система, други уточнени и 
неуточнени

Функции на хематологичната и имунната системи  
(b430-b439)

b 430 Функции на хематологичната система
Функции на кръвотворенето, �реноса на кислород и метаболити, и 
кръвосъсирването�

Включват: функции на кръвотворенето и на костния мозък; функции 
на кръвта, свързани с пренасянето на кислород; функции на слезката, 
свързани с кръвта; функции на кръвта, свързани с пренасянето на 
метаболити; кръвосъсирване; увреждания като анемия, хемофилия и 
други нарушени функции на кръвосъсирването

Изключват: функции на сърдечносъдовата система (b410b429); 
функции на имунната система (b435); функции на поносимостта към 
физическо натоварване (b455)
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b 4300 Кръвотворене
Функции, свързани с образуването на кръвта и всичките ѝ 
съставки�

b 4301 Функции на кръвта, свързани с пренасянето на кислород
Функции, свързани със с�особността на кръвта да �ренася 
кислород в ор�анизма�

b 4302 Функции на кръвта, свързани с пренасянето на метаболити
Функции, свързани със с�особността на кръвта да �ренася 
метаболити в ор�анизма�

b 4303 Функции на кръвосъсирването
Функции, свързани с коа�улацията (съсирването) на кръвта, 
на�р� в участъка на нараняване�

b 4308 Функции на хематологичната система, други уточнени

b 4309 Функции на хематологичната система, неуточнени

b 435 Функции на имунната система
Функции на ор�анизма, свързани със защитата срещу чужди вещества, 
включително инфекции, чрез с�ецифични и нес�ецифични имунни 
от�овори�

Включват: имунен отговор (специфичен и неспецифичен); реакции 
на свръхчувствителност; функции на лимфните съдове и възли; 
функции на клетъчномедиирания имунитет, антитяломедиирания 
имунитет; отговор на имунизация; увреждания като автоимунни 
нарушения, алергични реакции, лимфаденит и лимфедем

Изключват: функции на хематологичната система (b430)

b 4350 Имунен отговор
Функции на от�овора на ор�анизма �од формата на 
сенсибилизация към чужди вещества, включително 
инфекции�

b 43500 Специфичен имунен отговор
Функции на от�овора на ор�анизма 
�од формата на сенсибилизация към 
с�ецифично чуждо вещество�

b 43501 Неспецифичен имунен отговор
Функции на общия от�овор на ор�анизма 
�од формата на сенсибилизация към чужди 
вещества, включително инфекции�
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b 43508 Имунен отговор, друг определен

b 43509 Имунен отговор, неопределен

b 4351 Реакции на свръхчувствителност
Функции на от�овора на ор�анизма �од формата на 
�овишена сенсибилизация към чужди вещества, както �ри 
чувствителност към различни анти�ени�

Включват: увреждания като свръхчувствителност или 
алергии

Изключват: поносимост към храна (b5153)

b 4352 Функции на лимфните съдове
Функции, свързани със съдовите канали, �о които се �ренася 
лимфата�

b 4353 Функции на лимфните възли
Функции, свързани с жлезите �о �ротежението на лимфните 
съдове�

b 4358 Функции на имунологичната система, други уточнени

b 4359 Функции на имунологичната система, неуточнени

b 439 Функции на хематологичната и имунната системи, други уточнени и 
неуточнени

Функции на дихателната система (b440-b449)

b 440 Функции на дишането
Функции на вдишването на въздух в белите дробове, обмена на �азове 
между въздуха и кръвта, и издишването на въздух�

Включват: функции на честотата, ритъма и дълбочината на 
дишането; увреждания като апнея, хипервентилация, неравномерно 
дишане, парадоксално дишане и бронхиален спазъм, и както при 
белодробен емфизем
Изключват: функции на дихателните мускули (b445); допълнителни 
дихателни функции (b450); функции на поносимостта към физическо 
натоварване (b455)

b 4400 Дихателна честота
Функции, свързани с броя на вдишванията за минута�

Включват: увреждания като честоти, които са прекомерно 
бързи (тахипнея) или прекомерно бавни (брадипнея)
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b 4401 Дихателен ритъм
Функции, свързани с �ериодичността и равномерността на 
дишането�

Включват: увреждания като неравномерно дишане

b 4402 Дълбочина на дишането
Функции, свързани с обема на разширяване на белите 
дробове �о време на дишането�

Включват: увреждания като повърхностно или плитко 
дишане

b 4408 Функции на дишането, други уточнени

b 4409 Функции на дишането, неуточнени

b 445 Функции на дихателните мускули
Функции на мускулите, участващи в дишането�

Включват: функции на гръдните дихателни мускули; функции на 
диафрагмата; функции на спомагателните дихателни мускули

Изключват: функции на дишането (b440); допълнителни дихателни 
функции (b450); функции на поносимостта към физическо 
натоварване (b455)

b 4450 Функции на гръдните дихателни мускули
Функции на �ръдните мускули, участващи в дишането�

b 4451 Функции на диафрагмата
Функции на диафра�мата, участваща в дишането�

b 4452 Функции на спомагателните дихателни мускули
Функции на до�ълнителните мускули, участващи в дишането�

b 4458 Функции на дихателните мускули, други уточнени

b 4459 Функции на дихателните мускули, неуточнени

b 449 Функции на дихателната система, други уточнени и неуточнени
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Допълнителни функции и усещания на сърдечно-съдовата  
и дихателната системи (b450-b469)

b 450 Допълнителни функции на дишането
До�ълнителни функции, свързани с дишането, като кашлица, кихане и 
�розяване�

Включват: функции на духане, свирене и дишане през устата

b 455 Функции на поносимост към физическо натоварване
Функции, свързани с дихателния и сърдечно�съдов ка�ацитет, 
необходим за издържане на �родължително физическо натоварване�

Включват: функции на физическата издръжливост, аеробен 
капацитет, издръжливост/жилавост и уморяемост 

Изключват: функции на сърдечносъдовата система (b410b429); 
функции на хематологичната система (b430); функции на дишането 
(b440); функции на дихателните мускули (b445); допълнителни 
дихателни функции (b450)

b 4550 Обща физическа издръжливост
Функции, свързани с общото ниво на �оносимост към 
физическо натоварване или с издръжливостта�

b 4551 Аеробен капацитет
Функции, свързани със сте�ента, до която човек може да 
�оема физическо натоварване, без да остане без дъх�

b 4552 Уморяемост
Функции, свързани с �одатливостта към умора, на което и да 
е ниво на физическо усилие�

b 4558 Функции на поносимост към физическо натоварване, 
други уточнени

b 4559 Функции на поносимост към физическо натоварване, 
неуточнени

b 460 Усещания, свързани със сърдечно-съдовите и дихателните функции
Усещания като �ро�ускане на удар на сърцето, �ал�итация 
(сърцебиене) и задух�

Включват: усещания за стягане в гърдите, усещане за неравномерен 
ритъм, диспнея (задух), недостиг на въздух, задушаване, задавяне и 
хриптене

Изключват: усещане за болка (b280)
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b 469 Допълнителни функции и усещания на сърдечно-съдовата и 
дихателната системи, други уточнени и неуточнени

b 498 Функции на сърдечно-съдовата, хематологичната, имунологичната 
и дихателната системи, други уточнени

b 499 Функции на сърдечно-съдовата, хематологичната, имунологичната 
и дихателната системи, неуточнени
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Глава 5

Функции на храносмилателната, метаболитната  
и ендокринната системи

Тази �лава е за функциите на �о�лъщане/�риемане на храна, храносмилане и елими�
ниране, както и функциите, свързани с метаболизма и ендокринните жлези�

Функции, свързани с храносмилателната система  
(b510-b539)

b 510 Гълтателни функции
Функции, свързани с �оемането и обработването на твърди вещества 
или течности �рез устата в тялото�

Включват: функции на смучене, дъвчене и захапване, придвижване 
на храната в устата, слюноотделяне, гълтане, хълцане/оригване, 
регургитация, плюене и повръщане; увреждания като дисфагия, 
аспирация на храна, аерофагия, прекомерно слюноотделяне, лигавене и 
недостатъчно слюноотделяне

Изключват: усещания, свързани с храносмилателната система (b535)

b 5100 Смучене
Функции на �рите�ляне в устата чрез смукателна сила, 
�редизвикана от движенията на бузите, устните и езика�

b 5101 Захапване
Функции на разрязване, �робиване или откъсване на храната 
с �редните зъби�

b 5102 Дъвчене
Функции за раздробяване, смилане и сдъвкване на храната 
със задните зъби (на�р� с моларите)�

b 5103 Придвижване на храната в устата
Функции на �ридвижване на храната в устата със зъбите и 
езика�

b 5104 Слюноотделяне
Функция на �роизвеждането на слюнка в устата�

b 5105 Гълтане
Функции на освобождаване на храната и на�итките �рез 
устната кухина, фаринкса и храно�ровода към стомаха с 
�одходяща честота и скорост�
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Включват: орална, фарингеална или езофагеална дисфагия; 
увреждания при преминаването на храната през 
хранопровода

b 51050 Орално гълтане
Функция на �реминаване на храната и на�итките 
�рез устната кухина с �одходяща честота и 
скорост�

b 51051 Фарингеално гълтане
Функция на �реминаване на храната и на�итките 
�рез фаринкса с �одходяща честота и скорост�

b 51052 Езофагеално гълтане
Функция на �реминаване на храната и на�итките 
�рез храно�ровода с �одходяща честота и скорост�

b 51058 Гълтане, друго определено

b 51059 Гълтане, неопределено

b 5106 Регургитация и повръщане
Функции на �ридвижване на храна или течност в �осока, 
обратна на �о�лъщането, от стомаха към храно�ровода към 
устата и навън�

b 5108 Гълтателни функции, други уточнени

b 5109 Гълтателни функции, неуточнени

b 515 Храносмилателни функции
Функции на �ренасяне на храната �рез стомашно�чревния тракт, 
раз�раждане на храната и абсорбиране на нутриентите (хранителните 
вещества)�

Включват: функции на пренасяне на храната през стомаха, 
перисталтика; разграждане на храната, произвеждане на ензими 
и действие в стомаха и червата; абсорбция на нутриентите и 
поносимост към храната; увреждания като хиперацидитет на 
стомаха, малабсорбция, непоносимост към храна, хипермотилитет 
на червата, чревна парализа, чревна обструкция и намалено 
произвеждане на жлъчни сокове

Изключват: гълтателни функции (b510); функции на асимилацията 
(b520); функции на дефекацията (b525); усещания, свързани с 
храносмилателната система (b535)
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b 5150 Пренасяне на храната през стомаха и червата
Перисталтика и свързаните функции, които механично 
�ридвижват храната �рез стомаха и червата�

b 5151 Разграждане на храната
Функции на механично намаляване на храната на �о�малки 
частици в стомашно�чревния тракт�

b 5152 Абсорбция на нутриентите
Функции на �реминаване на нутриентите от храната и 
на�итките в кръвотока, �о хода на червата�

b 5153 Поносимост към храната
Функции на �риемането на �одходящата храна и на�итки 
за храносмилането и отхвърлянето на това, което е 
не�одходящо�

Включват: увреждания като свръхчувствителност, 
непоносимост към глутен

b 5158 Храносмилателни функции, други уточнени

b 5159 Храносмилателни функции, неуточнени

b 520 Функции на асимилацията
Функции, чрез които нутриентите се �ревръщат в ком�оненти на 
живия ор�анизъм�

Включват: функции на складиране на нутриентите в ор�анизма

Изключват: храносмилателни функции (b515); функции на 
дефекацията (b525); функции на поддържането на теглото (b530); 
общи метаболитни функции (b540)

b 525 Функции на дефекацията
Функции на елиминиране на от�адъците и несмляната храна като 
фекалии и свързаните функции�

Включват: функции на елиминиране, консистенция на фекалиите, 
честота на дефекацията; фекална континенция (задръжка), 
метеоризъм; увреждания като констипация (запек), диария, воднисти 
изпражнения и некомпетентност или инконтиненция на аналния 
сфинктер
Изключват: храносмилателни функции (b515); функции на 
асимилацията (b520); усещания, свързани с храносмилателната 
система (b535)
b 5250 Елиминиране на фекалиите

Функции на елиминиране на от�адъците от ректума, 
включително функциите на съкращение на коремните 
мускули в този �роцес�
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b 5251 Фекална консистенция
Консистенция на фекалиите като твърди, меки или воднисти�

b 5252 Честота на дефекацията
Функции, свързани с честотата на дефекация�

b 5253 Фекална континенция
Функции, свързани с волевия контрол върху функциите на 
елиминиране�

b 5254 Метеоризъм
Функции, свързани с из�ускането на �рекомерни количества 
въздух или �азове от червата�

b 5258 Функции на дефекацията, други уточнени

b 5259 Функции на дефекацията, неуточнени

b 530 Функции на поддържането на теглото
Функции на �оддържане на �одходящо телесно те�ло, включително 
увеличаване на те�лото �о време на �ериода на развитие�

Включват: функции на поддържане на приемлив индекс на телесната 
маса (ИТМ); и увреждания като поднормено тегло, кахексия, загуба на 
тегло, наднормено тегло, измършавяване и такива като при първично 
и вторично затлъстяване

Изключват: функции на асимилацията (b520); общи метаболитни 
функции (b540); функции на ендокринните жлези (b555)

b 535 Усещания, свързани с храносмилателната система
Усещания, свързани с храненето, �иенето и свързаните 
храносмилателни функции�

Включват: чувство но гадене, усещане за подуване и усещане за 
коремни крампи; пълнота на стомаха, усещане за буца, спазъм на 
стомаха, газове в стомаха и киселини

Изключват: усещане за болка (b280); гълтателни функции (b510); 
храносмилателни функции (b515); функции на дефекацията (b525)

b 5350 Чувство на гадене
Усещане на �озив за �овръщане�

b 5351 Усещане за подуване
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Усещане за раздуване на стомаха или корема�

b 5352 Усещане за коремни крампи
Усещане на с�азматични или болезнени мускулни 
съкращения на �ладките мускули на стомашно�чревния 
тракт�

b 5358 Усещания, свързани с храносмилателната система, други 
уточнени

b 5359 Усещания, свързани с храносмилателната система, 
неуточнени

b 539 Функции, свързани с храносмилателната система, други уточнени и 
неуточнени

Функции, свързани с метаболизма  
и ендокринната система (b540-b559)

b 54� Общи метаболитни функции
Функции на ре�улиране на основните ком�оненти на ор�анизма като 
въ�лехидрати, �ротеини и мазнини, �реобразуването на едните в 
дру�ите и тяхното раз�раждане в енер�ия�

Включват: функции на метаболизма, базова метаболитна скорост, 
метаболизъм на въглехидратите, протеините и мазнините, 
катаболизъм, анаболизъм, произвеждане на енергия в организма; 
увеличаване или намаляване на метаболитната скорост

Изключват: функции на асимилацията (b520); функции на 
поддържането на теглото (b530); функции на водния, минерален 
и електролитен баланс (b545); терморегулаторни функции (b550); 
функции на ендокринните жлези (b555)

b 5400 Базова метаболитна скорост
Функции, свързани с консумацията на кислород от ор�анизма 
�ри уточнени условия на �очивка и тем�ература�

Включват: увеличаване или намаляване на базовата 
метаболитна скорост; увреждания като хипертиреоидизъм и 
хипотиреоидизъм

b 5401 Метаболизъм на въглехидратите
Функции, участващи в �роцеса, чрез който въ�лехидратите в 
храната се складират и раз�раждат до �люкоза и в�оследствие, 
до въ�лероден двуокис и вода�

b 5402 Метаболизъм на протеините



Функции на организма

86

МКФУЗ

Функции, участващи в �роцеса, чрез който �ротеините в 
храната се �ревръщат в аминокиселини и се раз�раждат �о�
нататък в ор�анизма�

b 5403 Метаболизъм на мазнините
Функции, участващи в �роцеса, чрез който мазнините в 
храната се складират и раз�раждат в ор�анизма�

b 5408 Общи метаболитни функции, други уточнени

b 5409 Общи метаболитни функции, неуточнени

b 545 Функции на водния, минерален и електролитен баланс
Функции на ре�улиране на водата, минералите и електролитите в 
ор�анизма�

Включват: функции на водния баланс, баланса на минерали като 
калций, цинк и желязо, и баланса на електролити като натрий 
и калий; увреждания, като задържане на вода, дехидратация, 
хиперкалциемия, хипокалциемия, железен дефицит, хипернатриемия, 
хипонатриемия, хиперкалиемия и хипокалиемия

Изключват: функции на хематологичната система (b430); общи 
метаболитни функции (b540); функции на ендокринните жлези (b555)

b 5450 Воден баланс
Функции, свързани с �оддържане на нивото или 
количеството вода в ор�анизма�

Включват: увреждания като дехидратация и рехидратация

b 54500 Задържане на вода
Функции, свързани със съхраняване на водата в 
ор�анизма�

b 54501 Поддържане на водния баланс
Функции, свързани с �оддържане на о�тималното 
количество вода в ор�анизма�

b 54508 Функции на водния баланс, други уточнени
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b 54509 Функции на водния баланс, неуточнени

b 5451 Минерален баланс
Функции, свързани с �оддържане на равновесие между 
�риема, складирането, о�олзотворяването и екскрецията на 
минерали в ор�анизма�

b 5452 Електролитен баланс
Функции, свързани с �оддържане на равновесие между 
�риема, складирането, о�олзотворяването и екскрецията на 
електролити в ор�анизма�

b 5458 Функции на водния, минерален и електролитен баланс, 
други уточнени

b 5459 Функции на водния, минерален и електролитен баланс, 
неуточнени

b 550 Терморегулаторни функции
Функции на ре�улиране на телесната тем�ература�

Включват: функции на поддържане на телесната температура; 
увреждания като хипотермия, хипертермия

Изключват: общи метаболитни функции (b540); функции на 
ендокринните жлези (b555)

b 5500 Телесна температура
Функции, свързани с ре�улиране на вътрешната тем�ература 
на ор�анизма�

Включват: увреждания като хи�ертермия или хи�отермия

b 5501 Поддържане на телесната температура
Функции, свързани с �оддържане на о�тимална телесна 
тем�ература както �ри �ромени в тем�ературата на околната 
среда�

Включват: поносимост към горещина или студ

b 5508 Терморегулаторни функции, други уточнени

b 5509 Терморегулаторни функции, неуточнени

b 555 Функции на ендокринните жлези
Функции на �роизводство и ре�улиране на хормоналните нива в 
ор�анизма, включително цикличните �ромени�
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Включват: функции на хормоналния баланс; хиперпитуитаризъм, 
хипопитуитаризъм, хипертиреоидизъм, хипотиреоидизъм, 
хиперадренализъм, хипоадренализъм, хиперпаратиреоидизъм, 
хипопаратиреоидизъм, хипергонадизъм, хипогонадизъм

Изключват: общи метаболитни функции (b540); функции на водния, 
минерален и електролитен баланс (b545); терморегулаторни функции 
(b550); сексуални функции (b640); функции на менструацията (b650)

b 559 Функции, свързани с метаболизма и ендокринната система, други 
уточнени и неуточнени

b 598 Функции на храносмилателната, метаболитната и ендокринната 
системи, други уточнени 

b 599 Функции на храносмилателната, метаболитната и ендокринната 
системи, неуточнени
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Глава 6

Функции на пикочо-половата  
и репродуктивната системи

Тази �лава е за функциите на уринирането и ре�родуктивните функции, включител�
но сексуалните и въз�роизводителни функции�

Функции на уринарната (пикочната) система  
(b610-b639)

b 610 Функции на екскрецията (отделянето) на урина
Функции на филтриране и събиране на урината�

Включват: функции на филтриране на урината, събиране на урината; 
увреждания както при бъбречна недостатъчност, анурия, олигурия, 
хидронефроза, хипотоничен пикочен мехур и обструкция на уретера

Изключват: функции на уринирането (b620)

b 6100 Филтриране на урината
Функции на филтриране на урината от бъбреците�

b 6101 Събиране на урината
Функции на събиране и съхранение на урината от уретерите 
и �икочния мехур�

b 6108 Функции на екскрецията на урина, други уточнени

b 6109 Функции на екскрецията на урина, неуточнени

b 620 Функции на уринирането
Функции на освобождаване на урината от �икочния мехур�

Включват: функции на уринирането, честота на уринирането, 
континенция (задържане) на урината; увреждания както при стресова, 
императивна, рефлекторна, преливна, непрекъсната инконтиненция 
(изпускане на урината), изпускане на урина на капки, автоматичен 
пи кочен мехур, полиурия, ретенция (невъзможно спонтанно осво бож
даване) на урината и императивни позиви за уриниране

Изключват: функции на екскрецията на урина (b610); усещания, 
свързани с функциите на уриниране (b630)

b 6200 Уриниране
Функции на из�разване на �икочния мехур�

Включват: увреждания както �ри ретенция на урината
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b 6201 Честота на уринирането
Функции, участващи в броя на уриниранията�

b 6202 Континенция (задържане) на урината
Функции на контрола върху уринирането�

Включват: увреждания както при стресова, императивна, 
рефлекторна, непрекъсната и смесена инконтиненция

b 6208 Функции на уринирането, други уточнени

b 6209 Функции на уринирането, неуточнени

b 630 Усещания, свързани с функциите на уриниране
Усещания, възникващи от из�разването и свързани функции на 
уринирането

Включват: усещания за непълно изпразване на урината, усещане за 
пълнота на пикочния мехур

Изключват: усещания за болка (b280); функции на уринирането (b620)

b 639 Функции на уринарната (пикочната) система, други уточнени и 
неуточнени

Полови и репродуктивни функции (b640-b679)

b 640 Сексуални функции
Психически и физически функции, свързани със сексуалния акт, 
включително фазите на възбуда, �од�отовка, ор�азъм и разрешение�

Включват: функции на сексуалната възбудна, подготвителна, 
оргазмична и отпускаща фаза: функции, свързани със сексуалния 
интерес, изпълнение, ерекция на пениса, ерекция на клитора, вагинална 
лубрикация, еякулация, оргазъм; увреждания като импотентност, 
фригидност, вагинизъм, преждевременна еякулация, приапизъм и 
забавена еякулация

Изключват: възпроизводителни функции (b660); усещания, свързани с 
половите и репродуктивни функции (b670)

b 6400 Функции на сексуалната възбудна фаза
Функции на сексуален интерес и вълнение�
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b 6401 Функции на сексуална подготвителна фаза
Функции на извършване на �олово сношение�

b 6402 Функции на оргазмичната фаза
Функции за дости�ане на ор�азъм�

b 6403 Функции на фазата на сексуално разрешение
Функции на удовлетворение след ор�азъм и съ�ътстващо 
от�ускане�

Включват: увреждания като неудовлетвореност от ор�азма

b 6408 Сексуални функции, други уточнени

b 6409 Сексуални функции, неуточнени

b 650 Функции на менструацията
Функции, свързани с менструалния цикъл, включително редовност на 
менструацията и отделяне на менструалните течности�

Включват: функции на редовност и интервал на менструацията, 
степента на менструално кървене, менархе, менопауза; увреждания 
като първична и вторична аменорея, менорагия, полименорея и 
ретроградна менструация, предпременструално напрежение

Изключват: сексуални функции (b640); възпроизводителни функции 
(b660); усещания, свързани с полови и репродуктивни функции (b670); 
усещане за болка (b280)

b 6500 Редовност на менструалния цикъл
Функции, свързани с редовността на менструалния цикъл�

Включват: твърде честа или твърде рядка поява на 
менструация

b 6501 Интервал на менструацията
Функции, свързани с �родължителността на �ериода между 
два менструални цикъла�

b 6502 Степен на менструално кървене
Функции, свързани с количеството на менструалното 
течение�

Включват: прекалено оскъдно менструално течение 
(хипоменорея); прекалено обилно менструално течение 
(менорагия, хиперменорея)

b 6508 Функции на менструацията, други уточнени

b 6509 Функции на менструацията, неуточнени
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b 660 Възпроизводителни функции
Функции, свързани с фертилитета, бременността, раждането и 
кърменето�

Включват: функции на мъжкия фертилитет и женския фертилитет, 
бременността и раждането, и кърменето; увреждания като 
азооспермия, олигозооспермия, агалакторея, галакторея, алактация 
и такива като субфертилитет, стерилитет, спонтанни аборти, 
ектопична бременност, помятане, малък фетус, хидрамнион и 
преждевременно раждане и забавено раждане
Изключват: сексуални функции (b640); функции на менструацията 
(b650)

b 6600 Функции, свързани с фертилитета
Функции, свързани със с�особността за �роизвеждане на 
�амети/�олови клетки за въз�роизводство�

Включват: увреждания както при субфертилитет и 
стерилитет
Изключват: сексуални функции (b640)

b 6601 Функции, свързани с бременността
Функции, свързани със забременяването и износването на 
бременността�

b 6602 Функции, свързани с раждането
Функции, участващи �о време на раждането�

b 6603 Кърмене
Функции, участващи в �роизвеждането и доставянето на 
кърма за детето�

b 6608 Възпроизводителни функции, други уточнени

b 6609 Възпроизводителни функции, неуточнени

b 670 Усещания, свързани с половите и репродуктивнитефункции
Усещания, възникващи от сексуалната възбуда, сношението, 
менструацията и свързаните �олови или ре�родуктивни функции�

Включват: усещания за диспареуния, дисменорея, горещи вълни по 
време на менопаузата и нощни изпотявания по време на менопаузата

Изключват: усещане за болка (b280); усещания, свързани с функциите 
на уриниране (ф630); сексуални функции (b640); функции на 
менструацията (b650); възпроизводителни функции (b660)
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b 6700 Дискомфорт, свързан със сексуалното сношение
Усещания, свързани със сексуалната възбуда, �од�отовка, 
сношение, ор�азъм и разрешение�

b 6701 Дискомфорт, свързан с менструалния цикъл
Усещания, свързани с менструацията, включително фазите, 
�редшестващи и �оследващи менструацията�

b 6702 Дискомфорт, свързан с менопаузата
Усещания, свързани с �рекратяването на менструалния 
цикъл�

Включват: горещи вълни и нощни изпотявания по време на 
менопаузата

b 6708 Усещания, свързани с полови  и репродуктивни функции, 
други уточнени

b 6709 Усещания, свързани с полови и репродуктивни функции, 
неуточнени

b 679 Полови и репродуктивни функции, други уточнени и неуточнени

b 698 Пикочо-полови и репродуктивни функции, други уточнени

b 699 Пикочо-полови и репродуктивни функции, неуточнени
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Глава 7

Невро-мускулно-скелетни и свързани  
с движението функции
Тази �лава е за функциите на движение и �одвижност, включително функции на ста�
вите, костите, рефлексите и мускулите�

Функции на ставите и костите (b710-b729)

b 710 Подвижността като част от ставните функции
Функции на обхвата и лекотата на движение на ставата�

Включват: функции на подвижността на една или няколко стави, 
междупрешленни, раменни, лакътни, стави на китката, тазобедрени, 
коленни, глезенни, малките стави на ръцете и стъпалата; 
обща подвижност на ставите; увреждания както при увеличена 
подвижност на ставите, блокирани стави, блокирано рамо, артрит

Изключват: стабилността като част от ставните функции (b715); 
контрол на волевите функции на движение (b760)

b 7100 Подвижност на единична става
Функции на обхвата и лекотата на движение на една става�

b 7101 Подвижност на няколко стави
Функции на обхвата и лекотата на движение на �овече от 
една става�

b 7102 Обща подвижност на ставите
Функции на обхвата и лекотата на движение на ставите в 
целия ор�анизъм�

b 7108 Подвижност като част от ставните функции, друга 
определена

b 7109 Подвижност като част от ставните функции, неопределена

b 715 Стабилността като част от ставните функции
Функции на �оддържане на структурната цялост на ставите�

Включват: функции на стабилността на единична става, няколко 
стави и ставите като цяло; увреждания като нестабилна раменна 
става, луксация (изместване) на ставата, луксация (изместване) на 
рамото и бедрото

Изключват: подвижността като част от ставните функции (b710)
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b 7150 Стабилност на единична става
Функции на �оддържане на структурната цялост на една 
става�

b 7151 Стабилност на няколко стави
Функции на �оддържане на структурната цялост на �овече от 
една става�

b 7152 Обща стабилност на ставите
Функции на �оддържане на структурната цялост на в целия 
ор�анизъм�

b 7158 Стабилност като част от ставните функции, друга уточнена

b 7159 Стабилност като част от ставните функции, неуточнена

b 720 Подвижността като част от функциите на костите
Функции на обхвата и лекотата на движение на ска�улата (ло�атката), 
таза, кар�алните и тарзални кости�

Включват: увреждания като блокирана скапула и блокиран таз

Изключват: подвижността като част от ставните функции (b710)

b 7200 Подвижност на скапулата
Функции на обхвата и лекотата на движение на ска�улата�

Включват: увреждания като протракция, ретракция, 
латерална ротация и медиална ротация на скапулата

b 7201 Подвижност на таза
Функции на обхвата и лекотата на движение на таза�

Включват: ротация на таза

b 7202 Подвижност на карпалните кости
Функции на обхвата и лекотата на движение на кар�алните 
кости�

b 7203 Подвижност на тарзалните кости
Функции на обхвата и лекотата на движение на тарзалните 
кости�
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b 7208 Подвижност като част от функциите на костите, друга 
определена

b 7209 Подвижност като част от функциите на костите, 
неопределена

b 729 Функции на ставите и костите, други уточнени и неуточнени

Функции на мускулите (b730-b749)

b 730 Функции на мускулната сила
Функции, свързани със силата, �енерирана от контракцията на мускул 
или мускулни �ру�и�

Включват: функции, свързани със силата на специфични мускули 
и мускулни групи, мускулите на единия крайник, едната страна на 
тялото, долната половина на тялото, всички крайници, торса и 
тялото като цяло; увреждания като слабост на малките мускули на 
стъпалата и ръцете, мускулна пареза, мускулна парализа, моноплегия, 
хемиплегия, параплегия, квадриплегия и акинетичен мутизъм

Изключват: функции на структурите, прилежащи към окото 
(b215); функции на мускулния тонус (b735); функции на мускулната 
издръжливост (b740)

b 7300 Сила на отделни мускули и мускулни групи
Функции, свързани със силата, �енерирана от контракцията 
на с�ецифични и отделни мускули и мускулни �ру�и�

Включват: увреждания като слабост на малките мускули на 
стъпалата или ръцете 

b 7301 Сила на мускулите на един крайник
Функции, свързани със силата, �енерирана от контракцията 
на мускулите и мускулните �ру�и на едната ръка или крак�

Включват: увреждания като монопареза и моноплегия

b 7302 Сила на мускулите в едната страна на тялото
Функции, свързани със силата, �енерирана от контракцията 
на мускулите и мускулните �ру�и, които се намират в лявата 
или дясната страна на тялото�

Включват: увреждания като хемипареза и хемиплегия

b 7303 Сила на мускулите в долната половина на тялото
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Функции, свързани със силата, �енерирана от контракцията 
на мускулите и мускулните �ру�и, които се намират в долната 
�оловина на тялото�

Включват: увреждания като парапареза и параплегия

b 7304 Сила на мускулите на всички крайници
Функции, свързани със силата, �енерирана от контракцията 
на мускулите и мускулните �ру�и на всичките четири 
крайника�

Включват: увреждания като тетрапареза и тетраплегия

b 7305 Сила на мускулите на торса
Функции, свързани със силата, �енерирана от контракцията 
на мускулите и мускулните �ру�и на торса�

b 7306 Сила на всички мускули на тялото
Функции, свързани със силата, �енерирана от контракцията 
на всички мускули и мускулни �ру�и на тялото�

Включват: увреждания като акинетичен мутизъм

b 7308 Функции на мускулната сила, други уточнени

b 7309 Функции на мускулната сила, неуточнени

b 735 Функции на мускулния тонус
Функции, свързани с на�режението на мускулите в �окой и 
съ�ротивлението �ри о�ит за �асивно движение на мускулите�

Включват: функции, свързани с напрежението на отделни мускули 
и мускулни групи, мускулите на единия крайник, едната страна 
на тялото и долната половина на тялото, мускулите на всички 
крайници, мускулите на торса и всички мускули на тялото; 
увреждания като хипотония, хипертония и мускулна спастичност

Изключват: функции на мускулната сила (b730); функции на 
мускулната издръжливост (b740)

b 7350 Тонус на отделни мускули и мускулни групи
Функции, свързани с на�режението на отделни мускули и 
мускулни �ру�и в �окой и съ�ротивлението �ри о�ит за 
�асивно движение на тези мускули�

Включват: увреждания както при фокални дистонии, напр. 
тортиколис

b 7351 Тонус на мускулите на един крайник
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Функции, свързани с на�режението на мускулите и 
мускулните �ру�и на едната ръка или единия крак в �окой 
и съ�ротивлението �ри о�ит за �асивно движение на тези 
мускули�

Включват: увреждания, свързани с монопареза и моноплегия

b 7352 Тонус на мускулите в едната страна на тялото
Функции, свързани с на�режението на мускулите и 
мускулните �ру�и в дясната или лявата страна на тялото в 
�окой и съ�ротивлението �ри о�ит за �асивно движение на 
тези мускули�

Включват: увреждания, свързани с хемипареза и хемиплегия

b 7353 Тонус на мускулите в долната половина на тялото
Функции, свързани с на�режението на мускулите и 
мускулните �ру�и в долната �оловина на тялото в �окой и 
съ�ротивлението �ри о�ит за �асивно движение на тези 
мускули�

Включват: увреждания, свързани с парапареза и параплегия

b 7354 Тонус на мускулите на всички крайници
Функции, свързани с на�режението на мускулите и 
мускулните �ру�и на всичките четири крайника в �окой и 
съ�ротивлението �ри о�ит за �асивно движение на тези 
мускули�

Включват: увреждания, свързани с тетрапареза и 
тетраплегия

b 7355 Тонус на мускулите на торса
Функции, свързани с на�режението на мускулите и 
мускулните �ру�и на торса в �окой и съ�ротивлението �ри 
о�ит за �асивно движение на тези мускули�

b 7356 Тонус на всички мускули на тялото
Функции, свързани с на�режението на мускулите и 
мускулните �ру�и на цялото тяло в �окой и съ�ротивлението 
�ри о�ит за �асивно движение на тези мускули�

Включват: увреждания както при генерализирани дистонии и 
болест на Parkinson, или обща пареза и парализа
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b 7358 Функции на мускулния тонус, други уточнени

b 7359 Функции на мускулния тонус, неуточнени

b 740 Функции на мускулната издръжливост
Функции, свързани с �оддържане на мускулната контракция за 
необходимия �ериод от време�

Включват: функции, свързани с поддържане на мускулната 
контракция на отделни мускули и мускулни групи, и на всички мускули 
на тялото; увреждания както при миастения гравис

Изключват: функции на поносимостта към физическо натоварване 
(b455); функции на мускулната сила (b730); функции на мускулния 
тонус (b735)

b 7400 Издръжливост на отделни мускули
Функции, свързани с �оддържане на мускулната контракция 
на отделни мускули за необходимия �ериод от време�

b 7401 Издръжливост на мускулни групи
Функции, свързани с �оддържане на мускулната контракция 
на отделни мускулни �ру�и за необходимия �ериод от време�

Включват: увреждания, свързани с монопареза, моноплегия, 
хемипареза и хемиплегия, парапареза и параплегия

b 7402 Издръжливост на всички мускули на тялото
Функции, свързани с �оддържане на мускулната контракция 
на всички мускули на тялото за необходимия �ериод от 
време�

Включват: увреждания, свързани с тетрапареза, 
тетраплегия, обща пареза и парализа

b 7408 Функции на мускулната издръжливост, други уточнени

b 7409 Функции на мускулната издръжливост, неуточнени

b 749 Функции на мускулите, други уточнени и неуточнени

Функции на движението (b750-b789)

b 750 Двигателни рефлексни функции
Функции на неволева контракция на мускулите, автоматично 
�редизвикана чрез с�ецифични стимули�
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Включват: функции на рефлекс на разтягане (stretch reflex) 
или миотатичен рефлекс , автоматичния рефлекс на близко 
разположена става, рефлекси, генерирани от вредни стимули и 
други екстероцептивни стимули; рефлекс на отдръпване, рефлекс на 
бицепса, радиален рефлекс, рефлекс на квадрицепса, пателарен рефлекс, 
ахилов рефлекс

b 7500 Стреч двигателен рефлекс
Функции на неволевите контракции на мускулите, 
автоматично �редизвикани от разтя�ане (стречин�)�

b 7501 Рефлекси, генерирани от вредни стимули
Функции на неволевите контракции на мускулите, 
автоматично �редизвикани от болезнени или дру�и вредни 
стимули�

Включват: рефлекс на отдръпване

b 7502 Рефлекси, генерирани от други екстероцептивни стимули
Функции на неволевите контракции на мускулите, 
автоматично �редизвикани от външни стимули, различни от 
вредните стимули�

b 7508 Двигателни рефлексни функции, други уточнени

b 7509 Двигателни рефлексни функции, неуточнени

b 755 Функции на реакциите (отговора) с неволеви движения
Функции на неволевите контракции на �олемите мускули или на 
цялото тяло, �редизвикани от �озата на тялото, равновесието и 
за�лашващи стимули�

Включват: функции на постуралните реакции, реакциите на 
изправяне, реакциите на коригиране позата на тялото, реакциите на 
равновесие, поддържащите реакции, отбранителните реакции

Изключват: двигателни рефлексни функции (b750)

b 760 Функции на контрола на волевите движения
Функции, свързани с контрола върху и координацията на волевите 
движения�
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Включват: функции на контрола на простите волеви движения и 
сложните волеви движения, координацията на волевите движения, 
функции на задържането на ръката или крака, десностранна 
левостранна двигателна координация, координация окоръка, 
координация окостъпало; увреждания като проблеми с контрола и 
координацията, напр. дисдиадохокинезия

Изключват: функции на мускулната сила (b730); функции на 
неволевите движения (b765); функции на модела на походката (b770)

b 7600 Контрол на простите волеви движения
Функции, свързани с контрола върху и координацията на 
�рости или отделни волеви движения�

b 7601 Контрол на сложните волеви движения
Функции, свързани с контрола върху и координацията на 
сложните волеви движения�

b 7602 Координация на волевите движения
Функции, свързани с координацията на �ростите и сложните 
волеви движения, извършването на движения в �одредена 
комбинация�

Включват: десностранна левостранна координация, 
координация на визуално насочваните движения, като 
координация окоръка, координация окостъпало; увреждания 
като дисдиадохокинезия

b 7603 Функции на задържането на ръката или крака
Функции, свързани с контрола върху и координацията на 
волевите движения чрез �оставяне на тежест върху ръцете 
(лактите или ръцете) или върху краката (коленете или 
стъ�алата)�

b 7608 Функции на контрола на волевите движения, други 
уточнени

b 7609 Функции на контрола на волевите движения, неуточнени

b 765 Функции на неволевите движения
Функции на не�реднамерените, не� или �олу�целевите неволеви 
контракции на мускул или �ру�а мускули�

Включват: неволеви контракции на мускулите; увреждания като 
тремор, тикове, маниеризми, стереотипии, двигателна персеверация 
(многократни повторения на едни и същи движения), хорея, атетоза, 
вокални тикове, дистонични движения и дискинезия
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Изключват: функции на контрола на волевите движения (b760); 
функции на модела на походката (b770)

b 7650 Неволеви контракции на мускулите
Функции на не�реднамерените, не– или �олу�целевите 
неволеви контракции на мускул или �ру�а мускули, като тези, 
участващи като част от �сихична дисфункция�

Включват: увреждания като хореатични и атетотични 
движения; свързани със съня увреждания на движението, 

b 7651 Тремор
Функции на редуващо се съкращаване и от�ускане на �ру�а 
мускули около става, което води до тре�ерене�

b 7652 Тикове и маниеризми
Функции на �овтарящи се, квази�целеви, неволеви 
контракции на �ру�а мускули�

Включват: увреждания като вокални тикове, копролалия и 
бруксизъм

b 7653 Стереотипии и двигателна персеверация
Функции на с�онтанни, не�целеви движения, като �овтарящо 
се люлеене назад и на�ред и кимане с �лава или въртене/
шаване�

b 7658 Функции на неволевите движения, други уточнени

b 7659 Функции на неволевите движения, неуточнени

b 770 Функции на модела на походката
Функции на моделите на движение, свързани с ходене, тичане или 
дру�и движения на цялото тяло�

Включват: моделите на ходене и моделите на тичане; увреждания 
като спастична походка, хемиплегична походка, параплегична походка, 
асиметрична походка, модела на походка с накуцване и скованост

Изключват: функции на мускулната сила (b730); функции на 
мускулния тонус (b735); функции на контрола на волевите движения 
(b760); функции на неволевите движения (b765)

b 780 Усещания, свързани с мускулите и функциите на движение
Усещания, свързани с мускулите или мускулните �ру�и на тялото и 
тяхното движение�

Включват: усещания за мускулна скованост и стягане на мускулите, 
мускулен спазъм (крампа) или съкращение, и тежест на мускулите
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Изключват: усещане за болка (b280)

b 7800 Усещане за мускулна скованост
Усещане за стя�ане или скованост на мускулите�

b 7801 Усещане за мускулен спазъм (крампа)
Усещане за неволево съкращение на мускула или �ру�а 
мускули�

b 7808 Усещания, свързани с мускулите и функциите на движение, 
други уточнени

b 7809 Усещания, свързани с мускулите и функциите на движение, 
неуточнени

b 789 Функции на движението, други уточнени и неуточнени

b 798 Невро-мускулно-скелетни и свързани с движението функции, други 
уточнени

b 799 Невро-мускулно-скелетни и свързани с движението функции, 
неуточнени
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Глава 8

Функции на кожата и свързаните структури
Тази �лава е за функциите на кожата, ноктите и косата�

Функции на кожата (b810-b849)

b 810 Защитни функции на кожата
Функции на кожата за защита на ор�анизма от физически, химични и 
биоло�ични за�лахи�

Включват: функции за защита срещу слънчевите и други лъчения, 
фоточувствителност, пигментация, качество на кожата; изолираща 
функция на кожата, образуване на калус, втвърдяване; увреждания 
като нарушена цялост на кожата, язви, декубитални язви и 
изтъняване на кожата

Изключват: възстановителни функции на кожата (b820); други 
функции на кожата (b830)

b 820 Възстановителни функции на кожата
Функции на кожата за възстановяване на нарушена цялост и дру�и 
увреждания на кожата�

Включват: функции на образуване на круста, зарастване без белег, с 
белег; образуване на кръвонасядане и келоид

Изключват: защитни функции на кожата (b810); други функции на 
кожата (b830)

b 830 Други функции на кожата
Функции на кожата, различни от защитни и възстановителни, като 
охлаждане и �отоотделяне�

Включват: функции на потене, функции на кожните жлези и 
произвежданата телесна миризма

Изключват: защитни функции на кожата (b810); възстановителни 
функции на кожата (b820)

b 840 Усещане, свързано с кожата
Усещания, свързани с кожата, като сърбеж, усещане за �арене и 
мравучкане�

Включват: увреждания като усещане за изтръпване и полазване

Изключват: усещане за болка (b280)

b 849 Функции на кожата, други уточнени и неуточнени
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Функции на косата и ноктите (b850-b869)

b 850 Функции на косата
Функции на косата, като защита, оцветеност и външен вид�

Включват: функции на растежа на косата, пигментация на косата, 
местоположение на косата; увреждания като косопад или алопеция

b 860 Функции на ноктите
Функции на ноктите, като защита, надраскване и външен вид�

Включват: растеж и �и�ментация на ноктите, качество на ноктите

b 869 Функции на косата и ноктите, други уточнени и неуточнени

b 898 Функции на кожата и свързаните структури, други уточнени

b 899 Функции на кожата и свързаните структури, неуточнени
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СТРУКТУРИ НА ОРГАНИЗМА 

Определения: Структурите на организма са анатомични части на тялото, 
като органи, крайници и техните компоненти.

 Уврежданията са проблеми във функцията или структурата на 
организма, като значително отклонение или загуба.

Първи определител

Общ о�ределител с отрицателна скала, из�олзван, за да се �осочи сте�ента или вели�
чината на увреждането:

xxx�� НЯМА увреждане (никакво, ли�сващо, незначително, ���) ��4%
xxx�� ЛЕКО увреждане (слабо, в ниска сте�ен, ���) 5��4%
xxx�� УМЕРЕНО 

увреждане
(средно, в достатъчна сте�ен, ���) �5�49%

xxx�3 ТЕЖКО увреждане (във висока сте�ен, крайно, ���) 5��95%
xxx�4 ПЪЛНО увреждане (цялостно, ���) 96����%
xxx�8 нео�ределено
ххх�9 не е �риложимо

Предвидени са широки диа�азони на �роцентите за случаите, �ри които са налице 
калибрирани инструменти за оценка или дру�и стандарти за количествена оценка на 
увреждането в структурата на ор�анизма� На�ример, ко�ато се кодира �няма увреж�
дане“ или ��ълно увреждане“ в структурата на ор�анизма, това оценяване �о скалата 
може да има диа�азон на �решката до 5%� �Умереното увреждане“ обикновено е до 
�оловината от скалата на �ълното увреждане� Процентите трябва да бъдат калибри�
рани в различните области с �озоваване на �о�улационните стандарти като �ерсен�
тили� За да може тази количествена оценка да се из�олзва �о еднакъв начин, трябва 
да бъдат разработени чрез изследвания �роцедури за оценка�

Втори определител

Из�олзван, за да се �осочи естеството на �ромяната в съответната структура на ор�
�анизма:

� няма �ромяна в структурата
� �ълна ли�са
� частична ли�са
3 до�ълнителна част
4 анормални размери
5 нарушена цялост
6 анормално �оложение
7 качествени �ромени в структурата, включително натру�ване 

на течност
8 нео�ределена
9 не е �риложимо
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Трети определител (предложен)

Да се разработи, за да се �осочи локализацията

� �овече от една област
� вдясно
� вляво
3 от двете страни
4 от�ред
5 отзад
6 �роксимално
7 дистално
8 нео�ределена
9 не е �риложимо

За до�ълнително обяснение на конвенциите за кодиране в МКФУЗ вижте Приложе�
ние ��
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Глава 1

Структури на нервната система

s 110 Структура на мозъка

s 1100 Структура на коровите дялове

s 11000 Фронтален (челен) дял

s 11001 Темпорален (слепоочен) дял

s 11002 Париетален (теменен) дял

s 11003 Окципитален (тилен) дял

s 11008 Структура на коровите дялове, друга уточнена

s 11009 Структура на коровите дялове, неуточнена

s 1101 Структура на средния мозък

s 1102 Структура на междинния мозък

s 1103 Базални ганглии и свързани структури

s 1104 Структура на малкия мозък

s 1105 Структура на мозъчния ствол

s 11050 Продълговат мозък

s 11051 Понс (мост)

s 11058 Структура на мозъчния ствол, друга уточнена

s 11059 Структура на мозъчния ствол, неуточнена

s 1106 Структура на черепно-мозъчните нерви

s 1108 Структура на мозъка, друга уточнена

s 1109 Структура на мозъка, неуточнена

s 120 Гръбначен мозък и свързани структури

s 1200 Структура на гръбначния мозък

s 12000 Цервикален (шиен) отдел на гръбначния мозък



МКФУЗ

109

Структури на организма

s 12001 Торакален (гръден) отдел на гръбначния мозък

s 12002 Лумбо-сакрален (поясно-кръстцов) отдел на 
гръбначния мозък

s 12003 Кауда еквина

s 12008 Структура на гръбначния мозък, друга уточнена

s 12009 Структура на гръбначния мозък, неуточнена

s 1201 Гръбначномозъчни нерви

s 1208 Гръбначен мозък и свързани структури, други уточнени

s 1209 Гръбначен мозък и свързани структури, неуточнени

s 130 Структура на менингите (мозъчните обвивки)

s 140 Структура на симпатиковата нервна система

s 150 Структура на парасимпатиковата нервна система

s 198 Структура на нервната система, друга уточнена

s 199 Структура на нервната система, неуточнена
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Глава 2

Око, ухо и свързани структури

s 210 Структура на очната кухина

s 220 Структура на очната ябълка

s 2200 Конюнктива, склера, хороидея

s 2201 Корнея (роговица)

s 2202 Ирис

s 2203 Ретина

s 2204 Леща на очната ябълка

s 2205 Стъкловидно тяло

s 2208  Структура на очната ябълка, друга уточнена

s 2209 Структура на очната ябълка, неуточнена

s 230 Структури около окото

s 2300 Слъзна жлеза и свързани структури

s 2301 Клепач

s 2302 Вежда

s 2303 Външни очни мускули

s 2308 Структури около окото, други уточнени

s 2309 Структури около окото, неуточнени

s 240 Структура на външното ухо

s 250 Структура на средното ухо

s 2500 Тъпанчева мембрана

s 2501 Евстахиева тръба

s 2502 Слухови костици

s 2508 Структура на средното ухо, друга уточнена
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s 2509 Структура на средното ухо, неуточнена

s 260 Структура на вътрешното ухо

s 2600 Кохлеа (охлюв)

s 2601 Вестибуларен лабиринт

s 2602 Полуокръжни канали

s 2603 Вътрешен слухов проход

s 2608 Структура на вътрешното ухо, друга уточнена

s 2609 Структура на вътрешното ухо, неуточнена

s 298 Око, ухо и свързани структури, други уточнени

s 299 Око, ухо и свързани структури, неуточнени
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Глава 3

Структури, участващи в гласа и говора

s 310 Структура на носа

s 3100 Външен нос

s 3101 Носна преграда

s 3102 Носни конхи (раковини)

s 3108 Структура на носа, друга определена

s 3109 Структура на носа, неопределена

s 320 Структура на устата

s 3200 Зъби

s 3201 Венци

s 3202 Структура на небцето

s 32020 Твърдо небце

s 32021 Меко небце

s 3203 Език

s 3204 Структура на устните

s 32040 Горна устна

s 32041 Долна устна

s 3208 Структура на устата, друга уточнена

s 3209 Структура на устата, неуточнена

s 330 Структура на фаринкса

s 3300 Носна част на фаринкса

s 3301 Устна част на фаринкса
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s 3308 Структура на фаринкса, друга уточнена

s 3309 Структура на фаринкса, неуточнена

s 340 Структура на ларинкса 

s 3400 Гласни гънки/връзки

s 3408 Структура на ларинкса, друга уточнена

s 3409 Структура на ларинкса, науточнена

s 398 Структури, участващи в гласа и говора, други уточнени

s 399 Структури, участващи в гласа и говора, неуточнени
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Глава 4

Структури на сърдечно-съдовата,  
имунната и дихателната системи

s 410 Структури на сърдечно-съдовата система

s 4100 Сърце

s 41000 Предсърдия

s 41001 Камери

s 41008 Структура на сърцето, друга уточнена

s 41009 Структура на сърцето, неуточнена

s 4101 Артерии

s 4102 Вени

s 4103 Капиляри

s 4108 Структура на сърдечно-съдовата система, друга уточнена

s 4109 Структура на сърдечно-съдовата система, неуточнена

s 420 Структура на имунната система

s 4200 Лимфни съдове

s 4201 Лимфни възли

s 4202 Тимус

s 4203 Слезка

s 4204 Костен мозък

s 4208 Структура на имунната система, друга уточнена

s 4209 Структура на имунната система, неуточнена

s 430 Структура на дихателната система

s 4300 Трахея

s 4301 Бели дробове

s 43010 Бронхиално дърво

s 43011 Алвеоли

s 43018 Структура на белите дробове, друга уточнена

s 43019 Структура на белите дробове, неуточнена

s 4302 Гръден кош

s 4303 Мускули на дишането
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s 43030 Междуребрени мускули

s 43031 Диафрагма

s 43038 Дихателни мускули, други уточнени

s 43039 Дихателни мускули, неуточнени

s 4308 Структура на дихателната система, друга уточнена

s 4309 Структура на дихателната система, неуточнена

s 498 Структури на сърдечно-съдовата, имунната и дихателната системи, 
други уточнени

s 499 Структури на сърдечно-съдовата, имунната и дихателната системи, 
неуточнени



Структури на организма

116

МКФУЗ

Глава 5

Структури, свързани с храносмилателната,  
метаболитната и ендокринната системи

s 510 Структура на слюнчените жлези

s 520 Структура на хранопровода

s 530 Структура на стомаха

s 540 Структура на червата

s 5400 Тънки черва

s 5401 Дебело черво

s 5408 Структура на червата, друга уточнена

s 5409 Структура на червата, неуточнена

s 550 Структура на панкреаса

s 560 Структура на черния дроб

s 570 Структура на жлъчния мехур и жлъчните канали

s 580 Структура на ендокринните жлези

s 5800 Хипофизна жлеза

s 5801 Щитовидна жлеза

s 5802 Паращитовидна жлеза

s 5803 Надбъбречна жлеза

s 5808 Структура на ендокринните жлези, друга уточнена

s 5809 Структура на ендокринните жлези, неуточнена



МКФУЗ

117

Структури на организма

s 598 Структури, свързани с храносмилателната, метаболитната и 
ендокринната системи, други уточнени

s 599 Структури, свързани с храносмилателната, метаболитната и 
ендокринната системи, неуточнени
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Глава 6

Структури, свързани с пикочо-половата  
и репродуктивната системи

s 610 Структура на уринарната (пикочната) система

s 6100 Бъбреци

s 6101 Уретери 

s 6102 Пикочен мехур

s 6103 Уретра 

s 6108 Структура на уринарната система, друга определена

s 6109 Структура на уринарната система, неопределена

s 620 Структура на тазовото дъно

s 630 Структура на репродуктивната система

s 6300 Яйчници

s 6301 Структура на матката

s 63010 Тяло на матката

s 63011 Цервикс (шийка на матката)

s 63012 Фалопиеви тръби

s 63018 Структура на матката, друга уточнена

s 63019 Структура на матката, неуточнена

s 6302 Гърда и зърно

s 6303 Структура на влагалището и гениталиите  
(външните полови органи)

s 63030 Клитор

s 63031 Голяма устна

s 63032 Малка устна

s 63033 Вагинален канал

s 6304 Тестиси

s 6305 Структура на пениса

s 63050 Главичка на пениса

s 63051 Ствол на пениса

s 63058 Структура на пениса, друга уточнена
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s 63059 Структура на пениса, неуточнена

s 6306 Простатна жлеза

s 6308 Структури на репродуктивната система, други уточнени

s 6309 Структури на репродуктивната система, неуточнени

s 698 Структури, свързани с пикочо-половата и репродуктивната 
системи, други уточнени

s 699 Структури, свързани с пикочо-половата и репродуктивната 
системи, неуточнени
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Глава 7

Структури, свързани с движението

s 710 Структура на главата и шийната област

s 7100 Кости на черепа

s 7101 Кости на лицето

s 7102 Кости на шийната област

s 7103 Стави на главата и шийната област

s 7104 Мускули на главата и шийната област

s 7105 Лигаменти и фасции на главата и шийната област

s 7108 Структура на главата и шийната област, друга определена

s 7109 Структура на главата и шийната област, неопределена

s 720 Структура на раменната област

s 7200 Кости на раменната област

s 7201 Стави на раменната област

s 7202 Мускули на раменната област

s 7203 Лигаменти и фасции на раменната област

s 7208 Структура на раменната област, друга определена

s 7209 Структура на раменната област, неопределена

s 730 Структура на горен крайник

s 7300 Структура на мишницата

s 73000 Кости на мишницата

s 73001 Лакътна става

s 73002 Мускули на мишницата
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s 73003 Лигаменти и фасции на мишницата

s 73008 Структура на мишницата, друга определена

s 73009 Структура на мишницата, неопределена

s 7301 Структура на предмишницата

s 73010 Кости на предмишницата

s 73011 Стави на китката

s 73012 Мускули на предмишницата

s 73013 Лигаменти и фасции на предмишницата

s 73018 Структура на предмишницата, друга определена

s 73019 Структура на предмишницата, неопределена

s 7302 Структура на ръката

s 73020 Кости на ръката

s 73021 Стави на ръката и пръстите

s 73022 Мускули на ръката

s 73023 Лигаменти и фасции на ръката

s 73028 Структура на ръката, друга определена

s 73029 Структура на ръката, неопределена

s 7308 Структура на горен крайник, друга определена

s 7309 Структура на горен крайник, неопределена

s 740 Структура на тазовата област

s 7400 Кости на тазовата област

s 7401 Стави на тазовата област

s 7402 Мускули на тазовата област

s 7403 Лигаменти и фасции на тазовата област

s 7408 Структура на тазовата област, друга определена

s 7409 Структура на тазовата област, неопределена
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s 750 Структура на долен крайник

s 7500 Структура на бедрото

s 75000 Кости на бедрото

s 75001 Тазобедрена става

s 75002 Мускули на бедрото

s 75003 Лигаменти и фасции на бедрото

s 75008 Структура на бедрото, друга определена

s 75009 Структура на бедрото, неопределена

s 7501 Структура на подбедрицата

s 75010 Кости на подбедрицата

s 75011 Колянна става

s 75012 Мускули на подбедрицата

s 75013 Лигаменти и фасции на подбедрицата

s 75018 Структура на подбедрицата, друга определена

s 75019 Структура на подбедрицата, неопределена

s 7502 Структура на глезена и стъпалото

s 75020 Кости на глезена и стъпалото

s 75021 Глезенна става и стави на стъпалото и пръстите 
на краката

s 75022 Мускули на глезена и стъпалото

s 75023 Лигаменти и фасции на глезена и стъпалото

s 75028 Структура на глезена и стъпалото, друга 
определена

s 75029 Структура на глезена и стъпалото, неопределена

s 7508 Структура на долен крайник, друга уточнена

s 7509 Структура на долен крайник, неуточнена
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s 760 Структура на торса

s 7600 Структура на гръбначния стълб

s 76000 Цервикален (шиен) отдел на гръбначния стълб

s 76001 Торакален (гръден) отдел на гръбначния стълб

s 76002 Лумбален (поясен) отдел на гръбначния стълб

s 76003 Сакрален (кръстцов) отдел на гръбначния стълб

s 76004 Опашна кост

s 76008 Структура на гръбначния стълб, друга уточнена

s 76009 Структура на гръбначния стълб, неуточнена

s 7601 Мускули на торса

s 7602 Лигаменти и фасции на торса

s 7608 Структура на торса, друга уточнена

s 7609 Структура на торса, неуточнена

s 770 Допълнителни мускулно-скелетни структури, свързани с 
движението

s 7700 Кости

s 7701 Стави

s 7702 Мускули

s 7703 Извънставни лигаменти, фасции, извънмускулни 
апоневрози, ретинакулуми, септи, бурси, неуточнени

s 7708 Допълнителни мускулно-скелетни структури, свързани с 
движението, други уточнени

s 7709 Допълнителни мускулно-скелетни структури, свързани с 
движението, неуточнени
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s 798 Структури, свързани с движението, други уточнени

s 799 Структури, свързани с движението, неуточнени
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Глава 8

Кожа и свързани структури

s 810 Структура на области от кожата

s 8100 Кожа на главата и шийната област

s 8101 Кожа на раменната област

s 8102 Кожа на горния крайник

s 8103 Кожа на тазовата област 

s 8104 Кожа на долния крайник

s 8105 Кожа на торса и гърба

s 8108 Структура на области от кожата, друга определена

s 8109 Структура на области от кожата, неопределена

s 820 Структура на кожните жлези

s 8200 Потни жлези

s 8201 Мастни жлези

s 8208 Структура на кожните жлези, друга определена

s 8209 Структура на кожните жлези, неопределена

s 830 Структура на ноктите

s 8300 Нокти на пръстите на ръцете

s 8301 Нокти на пръстите на краката

s 8308 Структура на ноктите, друга определена

s 8309 Структура на ноктите, неопределена

s 840 Структура на косата

s 898 Кожа и свързани структури, други уточнени

s 899 Кожа и свързани структури, неуточнени
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ДЕЙНОСТИ И УЧАСТИЕ 

Определения: Дейността представлява изпълнение на дадена задача или действие 
от индивида.  

 Участието е дейност в житейска ситуация.   

 Ограниченията в дейността са затрудненията, които индивидът 
може да изпитва при изпълнение на дадена дейност(и).    

 Ограниченията в участието са проблемите, които индивидът може 
да изпитва във връзка с извършване на дейности в житейски ситуа
ции.   

Определители 

Областите, обхванати от ком�онента �Дейности и участие“, са �осочени в общ с�исък, 
който обхваща всички сфери от живота (от основни умения за обучение и наблюдение 
до сложни области, като социални задачи)� Този ком�онент може да се из�олзва за 
обозначаване на дейности (�), участие (p) или и двете�   

Двата  о�ределителя за ком�онента �Дейности и участие“ са о�ределителят за ефек
тивност и о�ределителят за функционална активност� О�ределителят за ефектив�
ност о�исва какво �рави индивидът в своята среда, тъй като настоящата му среда е 
свързана и с обществен контекст, ефективността, която се ре�истрира от този о�ре�
делител, може да се �одразбира и като �участие в жизнена ситуация“ или �жизненият 
о�ит“ на хората в реалния контекст на техния живот� Този контекст включва факто�
рите на околната среда – всички ас�екти на физическия и социален свят и на�ласите, 
които мо�ат да бъдат обозначени с код чрез ком�онента �Фактори на околната среда“�   

О�ределителят за функционалната активност о�исва с�особността на индивида да 
из�ълнява дадена задача или действие� Този о�ределител характеризира възможно 
най�високата вероятна сте�ен на функциониране, която може да бъде �ости�ната от 
индивида в дадена област в даден момент� Функционалната активност се измерва в 
уеднаквена или стандартна среда, �оради което отразява с�особността на индивида 
да се ада�тира към околната среда� Ком�онентът �Фактори на околната среда“ може да 
се из�олзва за о�исание на характеристиките на дадената уеднаквена или стандартна 
среда�    
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Както о�ределителят за ефективност, така и о�ределителят за функционална актив�
ност мо�ат да се из�олзват за оценка с или без из�олзваните �омощни средства или 
�ерсонална �омощ, в съответствие с �осочената тук скала:  

xxx�� НЯМА затруднения      (никакви, ли�сващи, незначителни, )  ��4 %

xxx�� ЛЕКИ затруднения         (слаби, в ниска сте�ен, ���)     5��4 %

xxx�� УМЕРЕНИ затруднения  (средни, в достатъчна сте�ен)    �5�49 %

xxx�3 ТЕЖКИ затруднения       (във висока сте�ен, крайно, ���)    5��95 %

xxx�4 ПЪЛНИ затруднения       (всеобщи, цялостни���)            96���� %

xxx�8 не е уточнено 

xxx�9 не е �риложимо 

Посочен е широк с�ектър от �роценти във връзка със случаите, �ри които съществу�
ват калибрирани инструменти за оценка или дру�и стандарти, чрез които �роблемът с 
ефективността или о�раниченията във функционалната активност може да се изрази 
цифрово� Така на�ример, �ри ре�истриран код, обозначаващ отсъствие на �роблем 
с ефективността или наличие на �ълен �роблем с ефективността, �о тази скала до�
�устимата �решка няма да �ревишава 5%� �Умерен �роблем“ с ефективността означа�
ва до �оловината от скалата на �ълния/цялостния �роблем� Процентите следва да се 
калибрират в отделните области като �ерсентили с�рямо съответната съвку�ност от 
стандарти� За да може класификацията да се из�олзва �о един и същ начин навсякъде, 
трябва да се разработят научни �роцедури за оценка�    

Приложение � съдържа �о��одробно �ояснение на начините за формиране на код 
с�оред класификацията МКФУЗ�    
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Глава 1

Учене и прилагане на знанието 

В тази �лава става дума за ученето, �рила�ането на научените знания, мислене, реша�
ване на �роблеми и вземане на решения�    

Целенасочени сетивни възприятия (d110d129) 

d110 Гледане 
Съзнателно из�олзване на зрителните сетива с цел �олучаване на 
визуално стимулиране, на�ример �ледане на с�ортно събитие или 
наблюдаване на деца, които и�раят  

d115 Слушане 
Съзнателно из�олзване на слуховата с�особност с цел �олучаване на 
слухово стимулиране, на�ример слушане на радио, музика или лек�
ция  

d120 Друга целенасочена сетивност  

Целенасочено из�олзване на дру�и основни сетива в ор�анизма с цел 
стимулиране, на�ример до�ир, усет за текстура, вкусване на нещо 
сладко, усещане мириса на цветя 

d129 Целенасочени сетивни въз�риятия, дру�и, уточнени и неуточнени  

Научаване на основни умения (d130-d159) 

d130 Копиране 
Имитирането и �одражанието като основен ком�онент на обучени�
ето, на�ример имитиране на жест, звук или ко�иране на буквите от 
азбуката   

d135 Повторение (репетиране) 
Повтаряне на �оредица от събития или символи като основен ком�
�онент на обучението, на�ример броене �о десет или у�ражнения �о 
рецитиране на стихотворение   
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d140 Обучение по четене  
Развиване на с�особност за четене на �исмени материали (включи�
телно Брайлово �исмо) свободно и точно, на�ример раз�ознаване 
на символи и азбуки, �равилно �роизнасяне на думите, разбиране на 
думи и изрази   

d145 Обучение по писане  
Развиване на с�особност за �исане на символи, които �редставляват 
звуци, думи и изрази с цел �редаване на смислово значение (включи�
телно Брайлово �исмо), на�ример �равилно из�исване на думите и 
с�азване на �раматичните �равила   

d150 Обучение по смятане  
Развиване на умение за боравене с числата и извършване на �рости и 
сложни математически действия, на�ример из�олзване на математи�
ческите знаци за събиране и изваждане и извършване на �равилните 
математически действия за решаване на задачи    

d155 Придобиване на умения 
Развиване на основни и сложни ком�етенции в инте�риран набор 
от действия и задачи с цел �ридобиване и развиване на на умения, 
на�ример мани�улиране/работа с инструмент и и�ра на и�ри, на�ри�
мер шах�    

Включва: Придобиване на основни и комплексни умения 

d 1550 Придобиване на основни умения  
 Изучаване на елементарни целенасочени действия,   

на�ример научаване как се борави с �рибори за хранене,  
с молив или с някое �росто сечиво�   

d 1551 Придобиване на сложни умения 
 Изучаване на инте�рирани набори от действия с цел   

с�азване на �равила; извършване на �оследователни   
координирани движения, на�ример и�ра на футбол или  
боравене със сечива�   

d 1558 Придобиване на умения, други, уточнени  

d 1559 Придобиване на умения, неуточнени 

d159 Основни умения, други – посочени или не   



Дейности и участие

130

МКФУЗ

Прилагане на получените знания (d160-d179) 

d160 Съсредоточаване на вниманието  
Целенасочено съсредоточаване върху конкретни стимули, на�ример 
чрез филтриране на отвличащите/разсейващи звуци   

d163 Мислене 
Формулиране и боравене с идеи, �онятия и образи, независимо от 
това, дали индивидът �рави това целево или не, сам или с дру�и, 
на�ример създаване на художествено �роизведение, доказване на 
теорема, и�ра с идеи, �мозъчна атака“ (брейнстормин�), медитиране, 
обмисляне, изказване на �ред�оложения, размишляване�    

Изключва: решаване на проблеми (d175); вземане на решения (d177) 

d166 Четене 
Извършване на дейности, свързани с разбиране и тълкуване на, 
вестници или �исмен текст (на�р� кни�и, указания, вестници или 
Брайлово �исмо) с цел �олучаване на общи �ознания или конкретна 
информация�   

Изключва: обучение по четене (d140) 

d170 Писане 
Из�олзване или съставяне на символи и език с цел �редаване на 
информация, на�ример съставяне на �исмен за�ис на събития и 
идеи или съставяне на �исмо   

Изключва: обучение по писане (d145) 

d172 Смятане 
Извършване на изчисления с из�олзване на математически 
�ринци�и с цел решаване на задачи, о�исани с думи, и съставяне 
или демонстриране на резултатите, на�ример изчисляване на сбора 
от три числа или намиране на резултата �ри деление на едно число с 
дру�о�   

Изключва:  обучение по смятане (d150)  

d175 Решаване на проблеми 
Намиране на решения на въ�роси и ситуации чрез идентифициране 
и анализиране на �роблемите, разработване на възможни решения, 
оценка на �отенциалните ефекти/резултати от решенията, 
из�ълнение на избраното решение, на�ример както �ри разрешаване 
на конфликт между двама души�   

Включва: решаване на прости и сложни проблеми  

Изключва:  мислене (d163); вземане на решения (d177) 
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d 1750 Решаване на прости проблеми  
 Намиране на решение на �рост �роблем, свързан само с  

един въ�рос или тема, чрез идентифициране и  анализиране 
на въ�роса, намиране на решения, оценяване на  
�отенциалните ефекти/резултати на решенията и из�ълнение 
на едно избрано решение�  

d 1751 Решаване на сложни проблеми 
 Намиране на решение на сложен �роблем, свързан с мно�о  

взаимосвързани въ�роси, или на няколко свързани �омежду  
си въ�роси, или на няколко свързани �роблема чрез  
идентифициране и анализиране на �роблема, намиране на  
решения, оценяване на �отенциалните ефекти/резултати на  
решенията и из�ълнение на едно избрано решение�   

d 1758 Придобиване на умения, други, уточнени   

d 1759 Решаване на проблеми, неуточнени   

d177 Вземане на решения  
Правене на избор между няколко възможности, �рила�ане на 
избраното решение и оценка на ефекта на това решение, на�ример 
избор и �оку�ка на конкретен �редмет или вземане на решение 
за из�ълнението на задача и из�ълнение на една задача измежду 
няколко, които трябва да бъдат из�ълнени�   

Изключва: мислене (d163); решаване на проблеми (d175) 

d179 Прилагане на научените знания; друго, посочено или не   

d198 Обучение и прилагане на знанията, друго, посочено   

d199 Обучение и прилагане на знанията, не посочено   
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Глава 2 

Общи задачи и изисквания 

В тази �лава се раз�лежда из�ълнението на една задача или множество от задачи, ор�
�анизиране на рутинна дейност и �реодоляване на стрес� Тези �озиции мо�ат да се из�
�олзват заедно с �о�с�ецифични задачи или действия с цел идентифициране на �од�
лежащите характеристики на из�ълнението на задачите �ри различни обстоятелства�    

 d210 Предприемане на една-единствена задача  
  Извършване на �рости или сложни и координирани действия, 

свързани с умствения и физическия ком�оненти на една�единствена 
задача, на�ример �ред�риемане на задача, ор�анизиране на времето, 
�ространството и материалите за тази задача, раз�ределяне на 
из�ълнението на задачата във времето и извършване, �риключване и 
�оддържане на из�ълнението на задачата�   

  Включва: предприемане изпълнението на проста и сложна задача; 
предприемане изпълнението на проста задача като самостоятелна 
работа или работейки в група.  

  Изключва: придобиване на умения (d155); решаване на проблеми 
(d175); вземане на решения (d177); предприемане на множество от 
задачи (d220) 

  d 2100 Предприемане на проста задача   
    Под�отовка, стартиране и ор�анизиране на времето и 

�ространството, необходими за извършването на �роста  
задача; из�ълнение на една�единствена задача, съдържаща  
един основен ком�онент, на�ример четене на кни�а, �исане  
на �исмо или  �остилане на ле�ло�   

  d 2101 Предприемане на сложна задача 
   Под�отовка, стартиране и ор�анизиране на времето и  

�ространството, необходими за извършването на една� 
единствена сложна задача; из�ълнение на сложна задача,  
съдържаща �овече от един ком�онент, които мо�ат да се  
извършат �оследователно или едновременно, на�ример  
�одреждане на мебелите вкъщи или �равене на домашно за  
училище�   

  d 2102 Самостоятелно извършване на една-единствена задача   
   Под�отовка, стартиране и ор�анизиране на времето и  

�ространството, необходими за извършване на �роста или  
сложна задача; самостоятелно у�равление и из�ълнение на  
задачата, без �омощ от дру�и хора�   
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  d 2103 Предприемане на проста задача в група  
    Под�отовка, стартиране и ор�анизиране на времето и 

�ространството, необходими за извършване на една�
единствена �роста или сложна задача; у�равление и  
из�ълнение на задачата заедно с дру�и хора, които участват в  
отделни стъ�ки от нея или в цялото  й из�ълнение�   

  d 2108 Предприемане на прости задачи, други, уточнени  

  d 2109 Предприемане на прости задачи, неуточнени  

  d220 Предприемане на множество от задачи 

  Последователно или едновременно извършване на �рости 
или сложни координирани действия, които са ком�оненти на 
множествени, инте�рирани и сложни задачи�      

  Включва: предприемане на множество от задачи; завършване на 
множество от задачи; предприемане на множество от задачи 
едновременно и в група  

  Изключва: придобиване на умения (d155); решаване на проблеми 
(d175); вземане на решения (d177); предприемане на еднаединствена 
задача (d210)  

  d 2200 Извършване на множество от задачи  
    Под�отовка, стартиране и ор�анизиране на времето и    

  �ространството, необходими за извършване на няколко 
  задачи и у�равление из�ълнение на няколко задачи,  
  едновременно или �оследователно   

  d 2201 Завършване на множество от задачи 
    Завършване на няколко задачи �осте�енно или  

  самостоятелно�  

  d 2202 Самостоятелно предприемане на множество от задачи  
    Под�отовка, стартиране и ор�анизиране на времето и  

  �ространството, необходими за извършване на 
  множество  от задачи и у�равление и из�ълнение на няколко 
  задачи едновременно или �оследователно, самостоятелно и 
  без �омощ от дру�и хора�   

  d 2203 Предприемане на множество от задачи в група 
    Под�отовка, стартиране и ор�анизиране на времето и   

  �ространството, необходими за извършване на  
  множество  от задачи и у�равление и из�ълнение на няколко  
  задачи едновременно или �оследователно, заедно с  
  дру�и хора, които участват в отделни стъ�ки или във всички
  от множеството от задачи�   
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  d 2208 Предприемане на множество от задачи, други, уточнени   

  d 2209  Предприемане на множество от задачи, неуточнени  

 d230 Извършване на ежедневни /рутинни действия 
  Из�ълнение на �рости или сложни координирани действия с цел 

�ланиране, у�равление и завършване на изискванията на ежедневни 
�роцедури или задължения, на�ример �ланиране на бюджета и 
съставяне на �ланове за отделни дейности �рез деня�   

  Включва: управление и завършване на ежедневните/ рутинни 
действия; управление на личната активност 

  Изключва: предприемане на многобройни задачи (d220) 

  d 2301 Управление на ежедневни/ рутинни действия 
    Из�ълнение на �рости или сложни координирани действия с  

  цел �ланиране и у�равление на изискванията на рутинни   
  �роцедури и задължения�   

  d 2302 Приключване на ежедневните /рутинни действия 
    Извършване на �рости или сложни координирани действия  

  с цел завършване на изискванията на рутинни �роцедури и   
  задължения�   

  d 2303 Управление на собствената активност  
    Извършване на дейности и �остъ�ки с цел ор�анизиране на   

  изискванията �о отношение на енер�ията и времето за  
  рутинни �роцедури и задължения�   

  d 2308 Изпълнение на рутинни действия, други, уточнени   

  d 2309 Изпълнение на рутинни действия, неуточнени   
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 d240 Преодоляване на стрес и други психологически изисквания  

  Извършване на �рости или сложни координирани действия с 
цел у�равление и контролиране на �сихоло�ически изисквания, 
необходими за из�ълнение на задачи, изискващи �оляма от�оворност 
и включващи: стрес, отвличане на вниманието и кризисни 
�оложения, на�ример у�равление на моторно �ревозно средство �ри 
натоварено движение на �ътя или �рижа за �олям брой деца�    

  Включва: поемане на отговорност; преодоляване на стрес  и кризисно 
положение   

  d 2400 Поемане на отговорност 
    Извършване на �рости или сложни координирани действия с  

  цел у�равление на задълженията, свързани с из�ълнението на  
  задачи, и оценка на изискванията свързани с тези  
  задължения�    

  d 2401 Преодоляване на стрес 
    Извършване на �рости или сложни координирани действия  

  с цел �реодоляване на на�режение, не�редвидени ситуации  
  или стрес, �редизвикани от из�ълнението на задачи�    

  d 2402 Контролиране на криза  
    Из�ълнение на �рости или сложни координирани действия с  

  цел �реодоляване на важни обратни точки в дадена  
  ситуация или �о време на силна о�асност или затруднение�   

  d 2408 Преодоляване на стрес и други психологически
  изисквания, други, уточнени   

  d 2409 Преодоляване на стрес и други психологически 
  изисквания, неуточнени  

 d298 Общи задачи и изисквания, други, уточнени  

 d299 Общи задачи и изисквания, неуточнени 
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Глава 3 

Комуникация / Общуване

Тези �лава се отнася за общите и с�ецифични характеристики на общуването с �омо�
щта на езика, на знаци и символи, включително �олучаване и из�ращане на съобще�
ния, водене на раз�овор и из�олзване на средства и техники за общуване�   

Общуване – приемане (d310-d329) 

d310 Общуване чрез – приемане – устни/речеви съобщения 

d310 Разбиране на буквално и �реносно значение на съобщения, �редавани 
чрез �оворимия език, на�ример разбиране дали дадено съобщение 
утвърждава факт или е идиоматичен израз�    

d315 Общуване чрез – приемане – невербални съобщения  

Разбиране на буквално и �реносно значение на съобщения, �редавани 
с жестове, символи и рисунки, на�ример осъзнаване, че ко�ато едно 
дете си търка очите, значи, че е уморено, или че аварийният звънец е 
си�нал за �ожар�   

Включва: общуване чрез – приемане – жестове на тялото, общи знаци 
и символи, картинки и снимки    

d 3150 Общуване чрез – приемане – жестове на тялото   
 Разбиране на смисъла, �редаван чрез израз на лицето,  

движение и знаци с тяло, движения или знаци с ръка,  
�оложения на тялото и дру�и форми на езика на тялото�   

d 3151 Общуване чрез – приемане – общи знаци и символи   
 Разбиране на смисъла, �редаван чрез знаци и символи на  

обществени места, на�ример светофар, �реду�редителни  
знаци, музикални и научни условни съкращения и иконки�   

d 3152 Общуване чрез – приемане – рисунки/ скици и снимки  
 Разбиране на смисъла на рисунки (на�ример линейна  

�рафика, �рафичен дизайн, картини, триизмерни  
изображения), �рафики, схеми и снимки, на�ример  
разбиране, че възходящата линия на �рафичното измерване  
на височина означава, че детето расте�   

d 3158 Общуване чрез – приемане – невербални съобщения, други,  
посочени   

d 3159 Общуване чрез – приемане – невербални съобщения, не  
посочени  
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d320 Общуване чрез – приемане – съобщения на официалния 
жестомимичен език

Приемане и разбиране на съобщения на официалния жестомимичен 
език с буквално и �реносно значение�   

d325 Общуване чрез – приемане – писмени съобщения  

Разбиране на буквалното и �реносно значение на съобщения, 
�редадени с �исмен език (включително Брайлово �исмо), на�ример 
следене на �олитически събития в ежедневниците и разбиране на 
смисъла/значението в рели�иозните �исания�    

d329 Общуване – приемане, други, уточнени и неуточнени  

Общуване – съставяне/ произвеждане (d330-d349)

d330 Говорене

Съставяне на думи, фрази и �о�дъл�и изрази в устно съобщение с 
буквален и �реносен смисъл, на�ример съобщаване на факти или 
устен разказ на история    

d335 Съставяне на невербални съобщения

Из�олзване на жестове, символи и рисунки за �редаване на съобщения, 
на�ример клатене с �лава в знак на неодобрение или рисуване на 
картина или диа�рама за �редаване на факт или сложна идея�    
Включва: произвеждане на език на тялото, знаци, символи, рисунки и 
снимки   
d 3350 Произвеждане на език на тялото   
 Предаване на смисъл чрез движения на тялото, на�ример  

лицева мимика (на�р� усмихване, мръщене, �отре�ване), с  
движения на ръцете и тялото и със стойката (на�р� �ре�ръдка 
с цел изразяване на �ривързаност)� 

d 3351 Произвеждане на знаци и символи  
 Предаване на смисъл чрез из�олзване на знаци и символи  

(на�р� иконки, �блис карти/табели“�9 (bliss bo��d), научни 
символи) и чрез системи от символи за условно обозначение,  
на�ример чрез из�олзване на  нотното �исмо за �редаване  
на мелодия�  

�9 Блиссимволиката е универсална система от символи, разработена от Чарлз К� Блис (�897–�985), ав�
стралиец от австрийски �роизход, включваща �икто�рами�символи разбираеми за �овечето хора 
независимо от родния им език� Из�олзва се в обучението на деца с церебрална �арализа и др� (бел� 
�рев�)�
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d 3352 Произвеждане на рисунки и снимки  
 Предаване на смисъл чрез  чертане, рисуване, скициране и 

съставяне на диа�рами, рисунки и снимки, на�ример  
съставяне на карта с цел указване някому �осоката към  
дадено място�   

d 3358 Съставяне на невербални съобщения, други, уточнени   

d 3359 Съставяне на невербални съобщения, неуточнени   

d340 Съставяне на съобщения на официалния жестомимичен език 

Предаване на буквален и �реносен смисъл чрез официалния 
жестомимичен език  

d345 Писане на съобщения

Произвеждане на буквален и �реносен смисъл в съобщения, 
�редадени с �исмен език, на�ример �исане на �исмо на �риятел�    

d349 Общуване – съставяне на съобщения, други, уточнени и 
неуточнени   

Разговор и използване на средства и техники  
за общуване (d350-d369) 

d350 Разговор

За�очване, �оддържане и свършване на обмен от мисли и идеи, 
осъществяван чрез  устна реч, �исмен език, знаци или с дру�а езикова 
форма с един човек или с �овече лица, сред които има �ознат/и или 
не�ознат/и, в официална или неофициална среда�   

Включва: започване, поддържане и свършване на разговор; разговор с 
едно или повече лица 

d 3500 Започване на разговор 
 За�очване на диало� или беседа, на�ример чрез  �редставяне  

на себе си, изразяване на обичайни �риветствия и въвеждане  
на тема или задаване на въ�роси�   

d 3501 Поддържане на разговор 
 Продължаване и оформяне на диало� или беседа чрез  

добавяне на идеи, въвеждане на нова тема или връщане към  
тема, която е с�омената �реди това, както и чрез редуване  
на �овор и знаци�   

d 3502 Приключване на разговор 
 Приключване на раз�овор или беседа чрез из�олзване на  

обичайните заключителни думи или изрази и чрез  
�риключване на обсъжданата тема�   
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d 3503 Разговор с едно лице  
 За�очване, �оддържане, оформяне и свършване на диало�  

или беседа с едно лице, на�ример обсъждане на времето с  
�риятел�  

d 3504 Разговор с много хора  
 За�очване, �оддържане,  оформяне и свършване на диало�  

или беседа с �овече от едно лице, на�ример както �ри  
за�очване и участие в раз�овор в �ру�а�      

d 3508 Разговор, други, уточнени  

d 3509 Разговор, неуточнени   

d355 Дискусия

За�очване, �оддържане, оформяне и свършване на �ре�лед на даден 
въ�рос с ар�ументи за и �ротив, или дебатиране чрез устна реч, 
�исмен език, знаци или дру�и езикови форми, с един човек или 
няколко души, сред които има �ознат/и или не�ознат/и, в официална 
или неофициална среда�    

Допълнение: дискусия с един човек или много хора  

d 3550 Дискусия с един човек  
 За�очване, �оддържане, оформяне или �риключване на  

с�ор или дискусия с едно лице�    

d 3551 Дискусия с много хора  
 За�очване, �оддържане, оформяне или �риключване на  

с�ор или дискусия с �овече от едно лице�   

d 3558 Дискусия, други, уточнени  

d 3559 Дискусия, неуточнени  

d360 Използване на средства и техники за общуване 

Из�олзване на средства, техники и дру�и начини за целите на 
общуването, на�ример обаждане на �риятел �о телефона�   

Включва: използване на средства за телекомуникация, пишещи 
машини и техники за общуване 

d 3600 Използване на средства за телекомуникация   
 Из�олзване на телефони и дру�и машини, на�ример факс и  

телекс, като средство за общуване�   

d 3601 Използване на пишещи машини  
 Из�олзване на машини за �исане, на�ример �ишещи  

машини, ком�ютър и машини за �исане с Брайлов шрифт  
като средство за общуване�  
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d 3602 Използване на техники за общуване   
 Извършване на действия и задачи, които са част от техники 

за общуване, на�ример четене �о устни�   

d 3608 Използване на средства и техники за общуване, други,  
посочени   

d 3609 Използване на средства и техники за общуване, неуточнени    

d359 Разговор и използване на средства и техники за общуване, други, 
уточнени и неуточнени   

d398 Общуване, други, уточнени 

d399 Общуване, неуточнени 
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Глава 4 

Мобилност 

Тази �лава се отнася за движение чрез �ромяна в �озицията или место�оложението 
на тялото или чрез �реместване от едно място на дру�о чрез носене, �ридвижване 
или мани�улиране с �редмети; чрез вървене, тичане или изкачване и чрез из�олзва�
не на различни транс�ортни средства�   

Променяне и запазване на положението на тялото  
(d410-d429) 

d410 Променяне на основното положение на тялото
Заемане на дадена �озиция на тялото и излизане от нея; �ридвижване 
от едно място на дру�о, на�ример ставане от стола и ля�ане на ле�лото, 
заемане на �оложение клякане или �риклякване и излизане от това 
�оложение�   
Включва: промяна на положението от лежащо, клекнало или стоене 
на колене, от седящо или изправено положение, чрез навеждане и 
изместване на центъра на тежестта на тялото 
Изключва: придвижване (d420) 

d 4100 Легнало положение  
 Заемане на и излизане от лежащо �оложение и �ромяна в  

�оложението на тялото от хоризонтално в каквото и да е  
дру�о �оложение, на�ример из�равено или седящо�   

 Включва: заемане на легнало положение  

d 4101 Приклякване  
 Заемане на и излизане от седящо или �риклекнало  

�оложение с крака, свити близко към �ърдите или седене на 
�ети, което може да е необходимо �ри �осещаване на  тоалетна 
на нивото на �ода, или �ромяна в �оложението на тялото от 
клечене в каквото и да е дру�о �оложение, на�ример из�равено�   

d 4102 Стоене на колене  
 Заемане на и излизане от �оложение, �ри което тялото се 

�оддържа от коленете с �рисвити крака, на�ример �ри молитва, 
и �ромяна в �оложението на тялото от стоене на колене в 
каквото и да е дру�о �оложение, на�ример из�равено� 
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d 4103 Седене  
 Заемане на и излизане от седнало �оложение и �ромяна в  

�оложението на тялото от седящо в каквото и да е дру�о  
�оложение, на�ример из�равено или лежащо�   

 Включва: заемане на седящо положение с присвити или 
кръстосани крака; заемане на седящо положение с  
поддържане или без поддържане на краката.   

d 4104 Правостоящо положение   
 Заемане на и излизане от �равостоящо �оложение и �ромяна  в  

�оложението на тялото от �равостоящо в каквото и да е дру�о  
�оложение, на�ример лежащо или седнало�   

d 4105 Навеждане  
 Накланяне на �ърба надолу или встрани от кръста на�оре,  

както �ри �окланяне или навеждане за вземане на �редмет�   

d 4106 Променяне на центъра на тежестта на тялото  
 Ада�тиране или �реместване на тежестта на тялото от едно  

�оложение в дру�о в седнало �оложение, �равостоящо  
�оложение и лежащо �оложение, на�ример �ристъ�ване от  
крак на крак в �равостоящо �оложение�   

 Изключва: придвижване на тялото (d420); ходене (d450) 

d 4108 Промяна в основната позиция на тялото, друго уточнено  

d 4109 Промяна в основната позиция на тялото, неуточнено   

d415 Поддържане на тялото в едно и също положение
Оставане в едно и също �оложение на тялото, ко�ато това е необходимо, 
на�ример седене или стоене �рав на работа или в училище�    
Включва: оставане в лежащо, клекнало положение, на колене, седящо 
положение и изправено положение  

d 4150 Поддържане на лежащо положение   
 Оставане в лежащо �оложение известно време, колкото е  

необходимо, на�ример лежане �о корем в ле�ло�    

 Включва: оставане в лежащо положение по корем  
(с лице надолу), лежане по гръб и лежане на една страна 

d 4151 Поддържане на клекнало положение   
 Оставане в клекнало �оложение известно време, колкото е  

необходимо, на�ример както ко�ато се седи на�раво на  
�ода, вместо на стол� 



МКФУЗ

143

Дейности и участие

d 4152 Поддържане на положение „на колене“  
 Оставане в �оложение �на колене“, �ри което тялото се  

�одкре�я от коленете със свити крака толкова, колкото е  
необходимо, както �о време на молитва в църква�   

d 4153 Поддържане на седящо положение  
 Оставане в седящо �оложение на стол или на �ода известно  

време, колкото е необходимо, както ко�ато се седи на чин  
или на масата�   

 Включва: оставане в седящо положение с изправени или 
кръстосани крака, с или без опора за краката 

d 4154 Поддържане на правостоящо положение  
 Оставане в �равостоящо �оложение известно време, колкото  

е необходимо, както ко�ато се чака на о�ашка�   

 Включва: оставане в правостоящо положение на склон, на 
хлъзгава и твърда повърхност  

d 4158 Поддържане на положението на тялото, друго уточнено

d 4159 Поддържане на положението на тялото, неуточнено  

d420 Придвижване/Преместване
Придвижване от една �овърхност на дру�а, както �ри изместване на 
�ейка или местене от ле�лото на стол, без да се �роменя �оложението на 
тялото�   

Включва:: придвижване в седящо положение или в лежащо положение   
Изключва: променяне на основното положение на тялото (d410)  

d 4200 Придвижване в седящо положение  
 Преместване от седящо �оложение от една седалка на дру�а на  

същото ниво или на различно ниво, както ко�ато се отива от  
стол на ле�ло�   

 Включва: преместване от стол на друга седалка, например  
седалката в тоалетната; преместване от инвалидната  
количка до седалката на колата  

 Изключва: променяне на основното положение на тялото  
(d410)  

d 4201 Придвижване в лежащо положение  
 Преместване от едно лежащо �оложение в дру�о на същото  

или на дру�о ниво, на�ример както �ридвижване от едно  
ле�ло в дру�о�   

 Изключва: променяне на основното положение на тялото  
(d410) 

d 4208 Придвижване на тялото, друго, уточнено  
d 4209 Придвижване на тялото, неуточнено 
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d429 Променяне и поддържане на положението на тялото, други, уточнени 
и неуточнени  

Носене, преместване и боравене с предмети (d430-d449) 

d430 Вдигане и носене на предмети
Вди�ане на �редмет или �реместване на нещо от едно място на дру�о, 
както ко�ато се �ремества чаша или се носи дете от една стая в дру�а�   

Включва: вдигане, носене с ръце или на ръце, носене на рамо, на хълбок, 
на гръб или на главата; поставяне долу.  

d 4300 Вдигане 
 Вди�ане на �редмет с цел да се �ремести от �о�ниско на  

�о�високо ниво, както на�ример вди�ане на чаша от масата�   

d 4301 Носене с ръце 
 Вземане или �ренасяне на �редмет от едно място на дру�о с  

�омощта на ръцете, както ко�ато се носи чаша с на�итка или  
куфар�   

d 4302 Носене на ръце 
 Вземане или �ренасяне на �редмет от едно място на дру�о с  

�омощта на ръцете, както ко�ато се носи дете�   

d 4303 Носене на рамо, на хълбок и на гръб 
 Вземане или �ренасяне на �редмет от едно място на дру�о,  

като се из�олзват раменете, хълбоците или �ърбът, или  
комбинация от трите, както ко�ато се носи �олям �акет�   

d 4304 Носене на глава 
 Вземане или �ренасяне на �редмет от едно място на дру�о,  

като се из�олзва �лавата, както ко�ато на �лавата се носи съд   
с вода�   

d 4305 Поставяне на предмети на пода 
 С �омощта на ръцете и на дру�и части на тялото, даден  

�редмет се �оставя на земята или на дру�а �овърхност,  
както ко�ато съд с вода се �оставя на земята�   

d 4308 Вдигане и носене, друго, уточнено 

d 4309 Вдигане и носене, неуточнено  
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d435 Местене на предмети с долните крайници
Извършване на координирани действия с цел да се �ремести �редмет с 
�омощта на краката, както ко�ато се рита то�ка или се въртят �едалите 
на велоси�ед�    

Включва: бутане с долните крайници; ритане 

d 435� Бутане с долните крайници   
 Из�олзване на краката за у�отреба на сила върху �редмет с  

цел той да бъде �реместен встрани, както ко�ато се избутва  
встрани стол с крака�   

d 435� Ритане  
 Из�олзване на краката за изхвърляне на нещо встрани, както  

ко�ато се рита то�ка�   

d 4358 Местене на �редмети с долните крайници, дру�и, уточнено  

d 4359 Местене на �редмети с долните крайници, неуточнено   

d440 Умело използване на ръцете
Извършване на координирани действия на боравене с �редмети, 
вди�ането им, мани�улиране с тях и оставянето им обратно с �омощта 
на едната ръка, �ръстите и �алеца, както �ри вди�ане на монета от 
земята, набиране на телефон с шайба или отваряне на врата с то�ка�  

Включва: вдигане, хващане, манипулиране и пускане  

Изключва: вдигане и носене на предмети (d430) 

d 4400 Вдигане 
 Вди�ане или хващане на малък �редмет с �омощта на  ръцете 

и �ръстите, както ко�ато се вди�а молив�   

d 4401 Хващане   
 Из�олзване на едната или двете ръце за хващане и  

задържане на нещо, както ко�ато се държи �рибор или  
дръжката на вратата�   

d 4402 Манипулиране  
 Из�олзване на �ръстите и ръцете за осъществяване на  

контрол над нещо, не�овото на�равление или у�равление, 
както ко�ато се борави с монети  или дру�и дребни �редмети�   

d 4403 Пускане  
 Из�олзване на �ръстите и ръцете за от�ускане или  

освобождаване на нещо, така че то да �адне или да �ромени  
своето �оложение, както ко�ато се �уска дреха�  

d 4408 Умело използване на ръцете, друго, уточнено  

d 4409 Умело използване на ръцете, неуточнено  
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d445 Използване на ръката до китката и на цялата ръка

Извършване на координирани действия, необходими за �реместване 
на �редмети или мани�улиране с тях с �омощта на ръцете, както 
ко�ато се завъртат дръжки на врати или се хвърля или улавя �редмет�   

Включва: дърпане или бутане на предмети; докосване, въртене или 
извиване на ръцете; хвърляне, хващане  

Изключва: умело използване на ръцете (d440) 

d 4450 Дърпане  
 Из�олзване на �ръстите, ръцете �од китката и целите ръце за  

�ридръ�ване на �редмет или за �реместването му от едно 
място на дру�о, както ко�ато се затваря вратата�   

d 4451 Бутане  
 Из�олзване на �ръстите, ръцете �од китката и целите ръце за  

избутване на нещо встрани или за �реместването му от едно  
място на дру�о, както ко�ато се избутва животно настрани�   

d 4452 Докосване  
 Из�олзване на ръцете �од китката и целите ръце за  

�реся�ане, докосване и хващане на нещо, както ко�ато се 
е необходимо �реся�а �рез масата или чина, за да се вземе 
кни�а�   

d 4453 Обръщане или завъртане на ръцете  
под китката и целите ръце 

 Из�олзване на �ръстите, ръцете �од китката и целите ръце за  
завъртане, обръщане или извиване на �редмет, както  ко�ато  
се борави с инструменти�   

d 4454 Хвърляне 
 Из�олзване на �ръстите, ръцете �од китката и целите ръце за  

вди�ане на нещо и хвърлянето му със замах във въздуха, както  
ко�ато се хвърля то�ка�  

d 4455 Хващане 
 Из�олзване на �ръстите, ръцете �од китката и целите ръце за  

хващане на движещ се �редмет с цел да се с�ре и улови,  
както ко�ато се хваща то�ка�   

d 4458 Използване на ръката до китката и на цялата ръка, други,  
посочени  

d 4459 Използване на ръката до китката и на цялата ръка, не  
посочени  

d449 Носене, местене и боравене с предмети, други, уточнени и 
неуточнени   
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Ходене и движение (d450-d469) 

d450 Ходене
Движение �о �овърхност �еша, крачка �о крачка, така че единият крак 
да е стъ�ил на �ода, както �ри разходка, бавен ход, движение на�ред, 
назад и встрани�   

Включва: ходене на малки и дълги разстояния; ходене по различни 
повърхности; заобикаляне на препятствия 

Изключва: придвижване/преместване (d420); местене от място на 
място (d455) 

d 4500 Ходене на кратки разстояния 
 Изминаване на �о�малко от един километър, на�ример  

�ридвижване от една стая в дру�а или �реминаване �рез  
вестибюл вътре в една с�рада или на кратки разстояния  
навън�   

d 4501 Ходене на дълги разстояния 
 Изминаване на �овече от един километър, на�ример  

�ресичане на селото или �рада, �ридвижване от едно село в  
дру�о или �рекосяване на открити �ространства�    

d 4502 Ходене по различни повърхности  
 Ходене �о наклонени, неравни или движещи се  

�овърхности, на�ример �о трева, чакъл, лед и сня�; ходене �о 
�алубата на  кораб, във влак или в дру�о �ревозно средство�   

d 4503 Заобикаляне на препятствия 
 Ходене �о начин, който е необходим за заобикаляне на  

движещи се и не�одвижни �редмети, хора, животни и  
�ревозни средства, на�ример ходене �о �азарна улица или в 
ма�азин, �ресичане на улица, като се внимава за минаващите 
коли, движение в дру�и мно�олюдни райони и места�   

d 4508 Ходене, друго, уточнено  

d 4509 Ходене, неуточнено  
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d455 Придвижване от едно място на друго
Придвижване на цялото тяло от едно място на дру�о различно от 
ходене, на�ример с катерене �о скали, тичане �о улицата, �одскачане, 
бя�ане, �рескачане, �реобръщане на �8�° и тичане с �ре�ятствия�  

Включва: пълзене, катерене, бягане, бягане за здраве, скачане и плуване  

Изключва: придвижване/преместване (d420); ходене (d450) 

d 4550 Пълзене 
 Придвижване на цялото тяло в ле�нало �оложение на корем от  

едно място на дру�о с �омощта на ръцете �од китката, на  
дланите и целите ръце и на коленете�   

d 4551 Катерене  
 Придвижване на цялото тяло на�оре и надолу, върху  

�овърхности или �редмети, на�ример изкачване на стъ�ала,  
скали, стълби, бордюр и дру�и �редмети�   

d 4552 Бягане  
 Движение с бързи стъ�ки, така че и двата крака да бъдат  

едновременно над земята/�овърхността�    

d 4553 Скачане
 Движение на�оре, над земята, със свиване и о�ъване на  

краката, както ко�ато се скача на един крак, �одскачане,  
скачане с въже, �рескачане или скачане във водата�    

d 4554 Плуване 
 Изтласкване на цялото тяло във водата с движения на тялото  и  

крайниците без �одкре�а отдолу�    

d 4558 Придвижване, друго, уточнено 

d 4559 Придвижване, неуточнено   

d460 Придвижване на различни места
Ходене и �ридвижване на различни места и в различни ситуации, 
на�ример ходене от една стая в дру�а в къща, ходене в с�рада и ходене 
�о улицата в �рада�     
Включва: придвижване в рамките на дома, пълзене и катерене в дома; 
ходене или придвижване в сгради, различни от дома; придвижване извън 
дома и другите сгради  

d 4600 Придвижване в дома  
 Ходене и �ридвижване в собствения дом, в една стая, между  

отделните стаи, както и обикаляне на цялата къща или  
жилището�   

 Включва: придвижване от един етаж на друг, излизане на  
балкона, на двора, на верандата или в градината
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d 4601 Придвижване в сгради, различни от дома  
 Ходене и �ридвижване в с�ради, които не са жилището,  

на�ример обикаляне из жилищата на дру�и хора, дру�и  
частни домове, в общински, частни и обществени с�ради и в  
о�радено място�    

 Включва: придвижване във всички части на сградите и  
затворени/оградени места, между етажите, вътре в,  извън и 
около сгради, както частни, така и обществени .  

d 4602 Придвижване извън дома и другите сгради  
 Ходене и �ридвижване в близост до дома или дру�и с�ради,  

обществени или частни, или далеч от тях, без да се из�олзва  
транс�ортно средство, на�ример ходене �еша на малки и  
дъл�и разстояния из �рада или селото�    

 Включва: ходене или придвижване по улиците в  квартала, 
в града и селото; придвижване между градове и на подълги 
разстояния, без да се използва транспортно средство   

d 4608 Придвижване на различни места, друго, уточнено 

d 4609 Придвижване на различни места, неуточнено  

d465 Придвижване с използване на специални средства 
Придвижване на цялото тяло от едно място на дру�о, �о всякаква 
�овърхност и всякакво �ространство, с �омощта на с�ециални 
средства, �редназначени да улесняват движението или да създават 
дру�и с�особи за �ридвижване, на�ример кънки, ски, леководолазни 
а�арати, както и �ридвижване �о улицата с инвалидна количка или с 
�роходилка�   

Изключва: придвижване/преместване (d420); ходене (d450); 
придвижване (d455); придвижване с транспортно средство (d470); 
шофиране (d475) 

d469 Ходене и движение, друго, уточнено и неуточнено  
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Придвижване с транспортно средство (d470-d489) 

d470 Използване на транспортно средство
Из�олзване на транс�ортно средство с цел �ридвижване като �ътник, 
като лице, което из�олзва лека кола или автобус, рикша, маршрутка, 
�ревозно средство, задвижвано от животинска сила, частно или 
обществено такси, автобус, влак, трамвай, метро, �араход и самолет�  

Включва: използване на транспортно средство, задвижвано от 
човешка сила; използване на частен автотранспорт или обществения 
транспорт  

Изключва: придвижване със специални средства (d465); шофиране (d475) 

d 4700 Използване на превозно средство,  
задвижвано от човешката сила  

 Транс�ортиране като �ътник с �ревозно средство,  
задвижвано от един човек или от мно�о хора, на�ример  
�ътуване с рикша или �ребна лодка�   

d 4701 Използване на частен автотранспорт  
 Транс�ортиране като �ътник с частно моторно �ревозно  

средство �о суша, въздух и вода, на�ример такси или частен  
самолет или �лавателен съд�  

d 4702 Използване на обществени средства за транспорт  
 Транс�ортиране като �ътник с обществено моторно �ревозно 

средство �о суша, въздух и вода, на�ример �ътуване като 
�ътник с автобус, влак, метро и самолет�   

d 4708 Използване на транспортно средство, другоуточнено   

d 4709 Използване на транспортно средство, неуточнено  

d475 Шофиране / Управление
Контролиране и у�равление на �ревозно средство или на животното, 
което �о задвижва; �ътуване чрез лично у�равление или �олзване за 
собствено раз�оложение на какъвто и да е вид транс�ортно средство, 
на�ример: лек автомобил, велоси�ед, �лавателно средство или средство, 
задвижвано от животинска сила�    

Включва: управление на транспортно средство, задвижвано от човешка 
сила, моторни превозни средства, превозни средства, задвижвани от 
животинска сила  

Изключва: придвижване със специални средства (d465); използване на 
транспортно средство (d470) 

d 4750 Управление на превозно средство, задвижвано от човешка  
сила   

 У�равление на �ревозно средство, задвижвано от човешка  
сила, на�ример велоси�ед, триколка, �ребна лодка�    
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d 4751 Управление на моторни превозни средства   
 У�равление на моторно �ревозно средство, на�ример  лек 

автомобил, мотоциклет, моторна лодка или самолет    

d 4752 Управление на превозни средства, задвижвани от  
животинска сила   

 У�равление на �ревозно средство, те�лено от животно,  
на�ример кола или каляска, те�лена от коне�   

d 4758 Шофиране / Управление, други, уточнено   

d 4759 Шофиране / Управление, неуточнено   

d480 Яздене на животни с цел превоз  
Пътуване на �ърба на животно, на�ример яздене на кон, вол, камила, 
слон   

Изключва: шофиране / управление (d475); отдих и почивка (d920) 

d489 Придвижване с помощта на транспортно средство, друго уточнено и 
неуточнено  

d498 Мобилност, друга, уточнена   

d499 Мобилност, неуточнена  
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Глава 5 

Самостоятелна грижа 

Тази �лава се отнася за �рижите, които човек �ола�а за себе си, миене, сушене, �рижа 
за тялото и частите на тялото, обличане, хранене, �иене, както и �рижа за здравето�   

d510 Миене

Миене и сушене на цялото тяло или на части от тялото с �омощта 
на вода и �одходящи миещи и �одсушаващи материали или методи, 
на�ример къ�ане, вземане на, душ, миене на ръцете и краката, лицето и 
косата и сушене с кър�а�     

Включва: миене на части от тялото, миене на цялото тяло, изсушаване  

Изключва: полагане на грижи за частите на тялото (d520); тоалет 
(d530) 

d 5100 Миене на части от тялото  
 Из�олзване на вода, са�ун и дру�и вещества �о частите на  

тялото, на�ример ръцете, лицето, краката, косата и ноктите с  цел 
измиване�   

d 5101 Измиване на цялото тяло  
 Из�олзване на вода, са�ун и дру�и вещества �о цялото тяло с  цел 

измиване, на�ример вземане на вана или душ�     

d 5102 Изсушаване  
 Из�олзване на кър�а или дру�о средство за �одсушаване на  

част или части на тялото или на цялото тяло, на�ример след  
вана или душ�    

d 5108 Измиване, друго, уточнено 

d 5109 Измиване, неуточнено  

d520 Грижа за частите на тялото

Грижа за онези части на тялото, на�ример кожата, лицето, зъбите, 
скал�а, ноктите и �ениталиите, които изискват �овече �рижи, 
отколкото само измиване и изсушаване�   

Включва: грижа за кожата, косата, ноктите на пръстите на ръцете и 
на краката  

Изключва: миене (d510); тоалет (d530) 

d 5200 Грижи за кожата  
 Грижа за текстурата и хидратацията на кожата, на�ример  

�ремахване на кожиците и мазолите и из�олзване на  
хидратиращи лосиони и козметични �ре�арати�  
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d 5201 Грижи за зъбите 

 Грижи за зъбната хи�иена, на�ример чистене на зъбите,  
из�олзване на конци за зъби, �ола�ане на �рижи за зъбна  
�ротеза или орто�едичен а�арат�   

d 5202 Грижи за косата  

 Грижи за косата �о �лавата и лицето, на�ример сресване,  
�одстри�ване/оформяне, бръснене, �очистване�   

d 5203 Грижи за ноктите на ръцете 

 Почистване, �одрязване и �олиране на ноктите на �ръстите на  
ръцете�    

d 5204 Грижи за ноктите на краката  

 Почистване, �одрязване и �олиране на ноктите на �ръстите на  
краката�    

d 5208 Грижи за частите на тялото, друго уточнено 

d 5209 Грижи за частите на тялото, неуточнено  

d530 Тоалет

Планиране и из�ълнение на дейности, свързани с отстраняване на 
от�адъците, отделяни от човешкия ор�анизъм (менструация, уриниране 
и дефекация) и �очистване на тялото след това�    

Включва: регулиране на уринирането, грижа за дефекацията и 
менструацията 

Изключва: измиване (d510); грижи за частите на тялото (d520) 

d 5300 Регулиране на уринирането  
 Координиране и у�равление на уринирането, на�ример чрез  

усет за тази нужда, заемане на �равилно �оложение, избиране и  
заставане на �одходящо място с цел уриниране, о�равяне на  
дрехите �реди и след уриниране и �очистване след себе си след  
уриниране�    

d 5301 Регулиране на дефекацията  
 Координиране и у�равление на дефекацията, на�ример чрез  

усет за тази нужда, заемане на �равилно �оложение, избиране и  
заставане на �одходящо място с цел дефекация, о�равяне на  
дрехите �реди и след дефекация и �очистване след себе си след  
дефекация�    

d 5302 Грижи по време на менструация 
 Координиране, �ланиране и �рижи за менструацията, на�ример 

чрез �редвиждане на нейното начало, и из�олзване на дамски  
�ревръзки и хи�иенни там�они�    

d 5308 Тоалет, друг, уточнен  

d 5309 Тоалет, неуточнен  
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d540 Обличане

Извършване на координирани дейности и действия, свързани с 
обличане и събличане на дрехи и обувки в о�ределена �оследователност, 
в зависимост от климатичните и обществени изисквания, на�ример 
сла�ане, на�ласяне и махане на ризи, �оли, блузи, �анталони, долни 
дрехи, сари, кимоно, чора�о�ащи, ша�ки, ръкавици, �алта, обувки, 
ботуши, сандали и чехли�   

Включва: обличане и събличане на дрехи, обуване и събуване на обувки, 
избиране на подходящо облекло 

d 5400 Обличане на дрехи  
 Извършване на координирани задачи, свързани с обличане на  

дрехи върху различните части от тялото, на�ример обличане на  
дрехи �рез �лавата, �рез ръцете и раменете, както и �рез �орната  
и долната �оловина на тялото; сла�ане на ръкавици и ша�ки�    

d 5401 Събличане на дрехи  
 Извършване на координирани задачи, свързани със събличане  

на дрехи от различните части от тялото,  на�ример събличане на  
дрехи �рез �лавата, �рез ръцете и раменете, както и �рез �орната  
и долната �оловина на тялото; махане на ръкавици и ша�ки�     

d 5402 Обуване  
 Извършване на координирани задачи, свързани с обуване на  

чора�и с различна дължина и на обувки�    

d 5403 Събуване  
 Извършване на координирани задачи, свързани със събуване  

на чора�и с различна дължина и на обувки�    

d 5404 Избиране на подходящо облекло  
 Следване на ясни и �одразбиращи се изисквания за облекло и  

условности, свързани с даденото общество и култура, и обличане  
в съответствие с климатичните условия�   

d 5408 Обличане, друго  уточнено 

d 5409 Обличане, неуточнено  
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d550 Хранене

Извършване на координирани дейности и действия, свързани 
с �риемането на сервирана храна, �однасянето й до устата и 
консумирането й �о начин, който е в съответствие с дадената култура 
на хранене, разрязване или разчу�ване на храната на �о�малки �арчета, 
отваряне на бутилки и кенчета, из�олзване на �рибори за хранене, 
хранене, �разнуване, канене на �ости на вечеря�    

Изключва: пиене (d560) 

d560 Пиене

Хващане на на�итка, �однасянето й до устата и консумиране на 
на�итката �о начин, който е в съответствие с дадената култура на �иене, 
смесване, разбъркване и наливане на течности за �иене, отваряне на 
бутилки и кенчета, �иене със сламка или �иене на течаща вода, както от 
крана на чешмата или от извор; кърмене�    

Изключва: хранене (d550) 

d570 Грижа за здравето

Оси�уряване на физически комфорт, добро здраве и физическо и 
�сихическо бла�о�олучие, на�ример чрез балансирано хранене, както 
и на �одходящо ниво на физическа дейност, стоене на то�ло или на 
хладно, избя�ване на увреждане на здравето, �рактикуване на безо�асен 
секс, включително чрез из�олзване на �резервативи, имунизиране и 
редовни здравни �ре�леди�    

Включва: осигуряване на физически комфорт, грижи за хранителната 
диета и фитнес, поддържане на здравето  

d 5700 Осигуряване на физически комфорт  

 Пола�ане на �рижи за себе си чрез осъзнаване на своите  
�отребности; оси�уряване на удобно �оложение за тялото, без да 
му е нито мно�о �орещо, нито студено, и оси�уряване на  
�одходящо осветление�    

d 5701 Грижи за хранителната диета и фитнес  

 Пола�ане на �рижи за себе си чрез осъзнаване на своите нужди и  
консумиране на избрани здравословни хранителни �родукти и  
�оддържане на добра физическа форма�    

d 5702 Поддържане на здравето  

 Пола�ане на �рижи за себе си чрез осъзнаване на своите нужди и  
�равене на това, което е необходимо за тялото, както за да не се  
до�усне риск за здравето, така и с цел �рофилактика на  
заболяване или влошаване на здравето; съобразяване с  
медицински и дру�и съвети за здравето; избя�ване на риск за  
здравето в резултат на физическо нараняване, заразни болести,  
�риемане на наркотици и болести, �ренасяни �о �олов �ът�    
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d 5708 Полагане на грижи за здравето, друго, уточнено 

d 5709 Полагане на грижи за здравето, неуточнено 

d598 Самостоятелна грижа, друга, уточнена 

d599 Самостоятелна грижа, неуточнена 
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Глава 6 

Домашен бит  

Тази �лава се отнася за извършване на ежедневни дейности и задачи в домакинството� 
Областите от ежедневието включват намиране на място за живеене, храна, облекло и 
дру�и стоки от �ърва необходимост, �очистване и ремонти вкъщи, �ола�ане на �рижи 
за личните вещи и дру�ите �редмети в дома, както и �рижа за дру�и хора�    

Снабдяване с вещи от първа необходимост (d610-d629) 

d6�� Намиране на �одходящо място за живеене
Ку�уване, вземане �од наем, обзавеждане и �одреждане на къщата, 
а�артамента или дру�о жилище�   

Включва: купуване или вземане под наем на място за живеене и 
обзавеждане на това място   

Изключва: придобиване на стоки и услуги (d620); полагане на грижи за 
предметите в домакинството  (d650) 

d 6100 Купуване на място за живеене  

 Придобиване на собственост върху къща, а�артамент или 
дру�о място за живеене�     

d 6101 Вземане под наем на място за живеене  

 Придобиване на �раво за �олзване на къща, а�артамент или  
дру�о място за живеене, което �ринадлежи дру�иму, срещу  
за�лащане�   

d 6102 Обзавеждане на мястото за живеене   

 Обзавеждане и �одреждане на мястото за живеене с мебели,  
�ринадлежности и инвентар и украсяване на стаите�      

d 6108 Придобиване на място за живеене, друго уточнено 

d 6109 Придобиване на място за живеене, неуточнено 

d6�� Придобиване на стоки и услуги
Избиране, доставка и транс�орт на всякакви стоки и услу�и, каквито са 
необходими в ежедневието, на�ример чрез �одбор, доставка, транс�ор�
тиране и складиране на хранителни �родукти, на�итки, дрехи, миещи 
�ре�арати, �ориво, вещи за домакинството, инструменти, кухненски 
съдове, домакински уреди и инструменти; уреждане доставката на ко�
мунални услу�и и дру�и видове услу�и за дома�    

Включва: пазаруване и придобиване на вещи, необходими в ежедневието    

Изключва: намиране на подходящо място за живеене (d610)
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d 6200 Пазаруване   

 Получаване на стоки и услу�и, необходими в ежедневния жи�
вот, срещу за�лащане (включително инструктиране и наблю�
даване на �осредник �ри �азаруването), на�ример избор на 
хранителни �родукти, на�итки, �очистващи материали,  
домакински вещи и дрехи от ма�азин или су�ермаркет;  
сравняване на качеството и цените на необходимите вещи,  
�азарене и �лащане за избраните стоки и услу�и; транс�орти�
ране до вкъщи�     

d 6201 Събиране на предмети от първа необходимост   

 Получаване, без за�лащане, на стоки и услу�и, необходими в 
ежедневния живот (включително инструктиране и наблюдава�
не на �осредникза �олучаването им), на�ример чрез от�лежда�
не на зеленчуци и �лодове и �олучаване на вода и �ориво�      

d 6208 Снабдяване със стоки и услуги, друго уточнено   

d 6209 Снабдяване със стоки и услуги, неуточнено   

d629 Придобиване на предмети от първа необходимост, друго, уточнено и 
неуточнено   

Грижи за домакинството (d630-d649)

d630 Приготвяне на ястия
Планиране, ор�анизиране, �ри�отвяне и сервиране на �рости и сложни 
ястия за себе си и за дру�и хора, на�ример съставяне на менюто, изби�
ране на добри хранителни �родукти и на�итки, �одбиране на състав�
ките, необходими за �ри�отвяне на ястията, �отвене на висока тем�ера�
тура и �ри�отвяне на студени храни и на�итки; сервиране на храната�    

Включва: приготвяне на прости и сложни ястия  

Изключва: хранене (d550); пиене (d560); снабдяване със стоки и услуги 
(d620); домакинска работа (d640); полагане на грижи за предметите в 
домакинството (d650); полагане на грижи за други хора (d660)
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d 6300 Приготвяне на прости ястия  

 Ор�анизиране, �ри�отвяне и сервиране на ястия с малък брой  
съставки, които се �ри�отвят и сервират лесно, на�ример  
�ри�отвяне на закуска или леко ястие; трансформиране на  
хранителните съставки чрез рязане, разбъркване, варене и  
зато�ляне на храната, на�ример ориз или картофи�    

d 6301 Приготвяне на сложни ястия  

 Планиране, ор�анизиране, �ри�отвяне и сервиране на ястия с  
�олям брой съставки, които изискват сложен начин на  
�од�отовка и сервиране, на�ример �ланиране на ядене от  
няколко блюда; трансформиране на хранителните съставки 
чрез  комбинирани действия – белене, рязане, смесване, месе�
не, разбъркване, оформяне и сервиране на храната �о начин, 
който от�оваря на дадения случай и на съответната култура�     

 Изключва: използване на битова техника (d6403)  

d 6308 Приготвяне на ястия, друго, уточнено   

d 6309 Приготвяне на ястия, неуточнено  

d640 Домакинска работа
У�равление на домакинството чрез �очистване на дома, �ране на дре�
хите, из�олзване на домакински �рибори и уреди, складиране на храни�
телни �родукти и изхвърляне на боклука, на�ример метене, бърсане с 
�арцал, измиване на работните �овърхности, стените и дру�и �овърхно�
сти; събиране и изхвърляне на боклука; �очистване на стаите, килерите 
и чекмеджетата; събиране, из�иране, изсушаване, с�ъване и �ладене на 
дрехите; �очистване на обувките; из�олзване на �олеми и малки четки и 
�рахосмукачки, на �ерални машини и сушилни; из�олзване на ютия�      

Включва: пране и сушене на дрехи и облекло; почистване на готварска
та повърхност и приборите; почистване на жилищните простран
ства; използване на домакински уреди, подреждане на предметите от 
първа необходимост и изхвърляне на боклука   

Изключва: намиране на подходящо място за живеене (d610); снабдяване 
със стоки и услуги (d620); приготвяне на ястия (d630); полагане на гриd620); приготвяне на ястия (d630); полагане на гри620); приготвяне на ястия (d630); полагане на гриd630); полагане на гри630); полагане на гри
жи за предметите в домакинството d650); полагане на грижи за други 
хора (d660) 

d 6400 Пране и сушене на дрехи и облекло   
 Пране на дрехи и облекло на ръка и �ростирането им да съхнат  

навън�      

d 6401 Почистване на готварската повърхност и приборите   
 Почистване след �отвене, на�ример измиване на съдовете,  

тенджерите, ти�аните и кухненските �рибори, �очистване на  
масата и �ода там, където са �ри�отвяни ястията и където те се  
консумират�   
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d 6402 Почистване на жилищното пространство   
 Почистване на жилищното �ространство в дома, на�ример 

чрез  разтребване, �очистване на �раха, метене, из�олзване на  
�одомиячка, миене на �ода с �арцал, измиване на �розорците и  
стените, �очистване на банята и тоалетната, �очистване на  
мебелите вкъщи�     

d 6403 Използване на битова техника  
 Из�олзване на всички видове домакински �рибори и уреди,  

на�ример �ералня, сушилня, ютия, �рахосмукачка и миялна  
машина�      

d 6404 Съхраняване на продукти от първа необходимост  
 Съхраняване на хранителни �родукти, на�итки, дрехи и дру�и  

домакински �редмети, които се из�олзват в ежедневния живот;  
�ри�отвяне на храни за консервиране – затваряне в буркани,  
осоляване и замразяване; �оддържане на храната в �рясно  
състояние на място, недостъ�но за животни�      

d 6405 Изхвърляне на боклука  
 Изхвърляне на боклука, на�ример чрез събиране на от�адъци�

те и боклуците в дома, �од�отвяне на боклука за изхвърляне,  
из�олзване на �рис�особления за изхвърляне на боклука;  
из�аряне на боклука�      

d 6408 Домакинска работа, друга, уточнена   

d 6409 Домакинска работа, неуточнена  

d649 Грижи за домакинството, други, уточнена и неуточнена   

Грижи за предметите в домакинството  
и помагане на други хора (d650-d669) 

d650 Грижи за предметите в домакинството 
Поддържане и ремонт на домакинските и дру�и лични �редмети, вклю�
чително самия дом и вещите в не�о, дрехите, �ревозните средства и 
�омощните устройства, както и �ола�ане на �рижи за растенията и жи�
вотните, на�ример боядисване или сла�ане на та�ети в стаите, ремонт 
на мебели, ремонт на ВиК, �ола�ане на �рижи за из�равното състояние 
на �ревозните средства, �оливане на цветята, �ола�ане на �рижи за до�
машните животни�     

Включва: шиене и поправяне на дрехи; поддържане на жилището, ме
белите и домакинските уреди; поддържане на превозните средства; 
поддържане на помощните уреди; поддържане на растенията (вътре в 
жилището и извън него) и грижи за животните
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Изключва: намиране на подходящо място за живеене (d610); снабдяване 
със стоки и услуги (d620); домакинска работа (d640); полагане на грижи 
за други хора (d660); платена работа (d850)  

d 6500 Шиене и поправяне на дрехи   
 Шиене и �о�равяне на дрехи, на�ример чрез шиене и на�рава  

на нови дрехи и �о�равяне на стари; �ришиване на ко�чета и  
зако�чалки (ци�ове); �ладене на дрехи, �о�равка и ваксане на  
обувки�      

 Изключва: използване на домакински уреди (d6403) 

d 6501 Поддръжка на жилището и мебелировката   
 Ремонт и �рижи за жилището, за външния му вид и вътрешното 

състояние и всички вещи в не�о, на�ример с �омощта на  
боядисване, ремонт на не�одвижно закре�ените �редмети и  
мебелите, из�олзване на �одходящите инструменти за ремонта�      

d 6502  Поддръжка на домакинските уреди   
 Ремонт и �ола�ане на �рижи за всички домакински уреди – за  

�отвене, �очистване и ремонтиране, на�ример чрез смазване и 
�о�равка на инструментите и �оддържане на �ералнята в до�
бро работно състояние�     

d 6503 Поддръжка на превозните средства  
 Ремонт и �рижи за моторните и не�моторни �ревозни средства  

за лично �олзване, включително велоси�еди, каруци, леки  
автомобили и лодки�     

d 6504 Поддръжка на помощните средства   
 Ремонт и �ола�ане на �рижи за �омощните средства, на�ример  

�ротези, ортези и с�ециализиране �особия и инструменти и за  
домакинстване и �рижа за себе си; �оддържане и �о�равка на  
�особия за лична мобилност, на�ример бастуни, �роходилки,  
инвалидни колички и моторолери; �оддръжка на средствата за  
комуникация и �очивка�    

d 6505 Полагане на грижи за растенията вкъщи и извън от дома   
 Пола�ане на �рижи за растенията вкъщи и извън дома,  на�ри�

мер чрез засаждане, �оливане и торене; работа в �радината и 
от�леждане на хранителни �родукти за лична у�отреба�



Дейности и участие

162

МКФУЗ

d 6506 Грижа за животните  
 Пола�ане на �рижи за домашните животни, на�ример чрез хра�

нене, �очистване, �рижи за външния им вид и извеждане на 
домашните животни на разходка; �ола�ане на �рижи за здраве�
то на животните; �ланиране на �рижата за домашните животни 
�о време на отсъствието на собственика от дома� 

d 6508 Полагане на грижи за предметите в домакинството, посочени   

d 6509 Полагане на грижи за предметите в домакинството,  
неуточнено

d660 Полагане на грижи за други хора 
Пома�ане на членовете на домакинството и на дру�и хора във връзка с 
обучението, общуването, самостоятелните �рижи и �ридвижването в 
дома и извън не�о; �роявяване на за�риженост във връзка с бла�осъс�
тоянието на членовете на домакинството и на дру�и хора�    

Включва: помагане на другите във връзка с полагането на самостоя
телни грижи за себе си, придвижването, общуването, междуличностни
те отношения, храненето и грижата за здравето  

Изключва: платена работа (d850) 

d 6600 Помагане на други хора да се грижат за себе си самостоятелно  
 Пома�ане на членовете на домакинството и на дру�и хора да се  

�рижат за себе си самостоятелно, включително да си �ома�ат  
взаимно �о време на хранене, къ�ане и обличане; �рижа за  
децата или за членове на домакинството, които са болни или  
из�итват затруднения �ри �ола�ане на елементарни самосто�
ятелни �рижи за себе си; �ома�ане на дру�и хора �ри �олзване 
на тоалетна�   

d 6601 Помагане на други хора да се движат  
 Пома�ане на членовете на домакинството и на дру�и хора �о  

време на �ридвижването им извън дома, на�ример в квартала  
или из �рада, до училището и обратно, до мястото на работа  
или до дру�о място�      

d 6602 Помагане на други хора да общуват   
 Пома�ане на членовете на домакинството и на дру�и хора �ри  

общуване, на�ример оказване на �омощ �ри �оворене, �исане 
и четене�    

d 6603 Помагане на други хора в междуличностните им отношения   
 Пома�ане на членовете на домакинството и на дру�и хора в  

междуличностните им отношения, на�ример оказване на  
�омощ във връзка със за�ознанство, �оддържане и �риключ�
ване на взаимоотношения�    
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d 6604 Помагане на други хора при хранене   
 Пома�ане на членовете на домакинството и на дру�и хора �о  

време на хранене, на�ример оказване на �омощ �ри с�отвянето  
на храната и �о време на хранене�    

d 6605 Помагане на други хора да се грижат за своето здраве  
 Пома�ане на членовете на домакинството и на дру�и хора чрез  

формална и неформална �рижа за тяхното здраве, на�ример  
�ола�ане на �рижи за редовни медицински �ре�леди на децата  
или �роследяване дали възрастен роднина си взема  �ред�и�
саните лекарства�     

d 66�8 Пома�ане на дру�и хора, дру�о, уточнено

d 66�9 Пома�ане на дру�и хора, неуточнено

d669 Полагане на грижи за предметите в домакинството и оказване на 
помощ на други хора, други, уточнени и неуточнени  

d698 Домашен/семеен живот, друг, уточнен

d699 Домашен/семеен живот, неуточнен 
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Глава 7 

Междуличностни взаимодействия и отношения 

Тази �лава се отнася за извършване на действия и из�ълнение на задачи, необходими 
във връзка с основни и сложни взаимодействия с дру�и хора (не�ознати, �риятели, 
роднини, членове на семейството и сексуални �артньори) �о начин, който е уместен 
�ри конкретните обстоятелства и от�оваря на дадената култура на �оведение�     

Общи междуличностни взаимоотношения (d710-d729) 

d710  Основни междуличностни взаимоотношения 
Взаимодействие с хората �о начин, който е �одходящ както контексту�
ално, така и социално, на�ример чрез �роява на внимание и уважение, 
ко�ато това е уместно, или чрез откликване на чувствата на дру�ите�   

Включва: проява на уважение, топлота, признателност и търпимост 
във взаимоотношенията; реагиране на критиката и социалните сиг
нали в отношенията с другите; използване на подходящ физически 
контакт в отношенията  

d 7100 Проява на уважение и топлота във взаимоотношенията  
 Проява и откликване на внимание и уважение �о начин, който 

е �одходящ както контекстуално, така и социално�  

d 7101 Проява на признателност във взаимоотношенията   
 Проява и откликване на удовлетворение и бла�одарност �о  

начин, който е �одходящ както контекстуално, така и  
социално�   

d 7102 Търпимост във взаимоотношенията 
 Проява и откликване на разбирането и �риемане на �оведени�

ето на дру�ите �о начин, който е �одходящ както контекстуал�
но, така и социално�    

d 7103 Критично отношение във взаимоотношенията 
 Изразяване и откликване на скрити и явни различия в мне�

нието или несъ�ласие �о начин, който е �одходящ както  
контекстуално, така и социално�  

d 7104 Социални сигнали във взаимоотношенията  
 Изразяване и откликване �о �одходящ начин на знаци и  

�одсказки, каквито са характерни за отношенията между  
хората�
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d 7105 Физически контакт във взаимоотношенията  
 Осъществяване и откликване на физически до�ир с дру�и 

хора  �о начин, който е �одходящ както контекстуално, така и  
социално�    

d 7108 Основни междуличностни взаимодействия, други, уточнени  

d 7109 Основни междуличностни взаимодействия, неуточнени  

d720 Сложни междуличностни взаимодействия
Поддържане и у�равление на взаимодействия с дру�ите хора �о начин, 
който е �одходящ както контекстуално, така и социално, на�ример 
чрез контролиране на емоциите и им�улсивността, както и на вербал�
ната и физическа а�ресия, чрез самостоятелни действия в социалните 
взаимоотношения, в съответствие с �риетите социални норми и усло�
вности�    

Включва: създаване и прекратяване на взаимоотношения; регулиране/
контролиране на поведението в рамките на взаимодействието; взаи
модействие в съответствие с обществените норми; спазване на соци
алното пространство  

d 7200 Създаване на взаимоотношения  
 Създаване и �оддържане на взаимодействие с дру�и хора �рез  

кратък или дълъ� �ериод от време, �о начин, който е �одхо�
дящ както контекстуално, така и социално, на�римеркакто 
�ри �редставяне, търсене и създаване на �риятелства и �рофе�
сионални взаимоотношения, създаване на взаимо отношение, 
което може да се �ревърне в �остоянно,  романтично или ин�
тимно�  

d 7201 Прекратяване на взаимоотношения  
 Прекратяване на взаимоотношения �о начин, който е �одхо�

дящ както контекстуално, така и социално, на�ример като  
�рекратяване на временните взаимоотношения в края на �осе�
щение; �рекратяване на отдавнашно�родължително взаимоот�
ношение с �риятели �оради �реместване в дру� �рад, или като 
�рекратяване взаимоотношения с коле�и �о месторабота и �о 
�рофесия, или с доставчици на услу�и, или като �риключване 
на романтични или интимни взаимоотношения�     

d 7202 Регулиране/контролиране на поведението в рамките  
на дадени взаимоотношения  

 Контролиране на емоциите и им�улсите, както и на вербална�
та и физическа а�ресия във взаимодействията с дру�ите хора, 
�о начин, който е �одходящ както контекстуално, така и соци�
ално� 
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d 7203 Взаимодействие в съответствие с обществените норми  
 Самостоятелно действие в рамките на социалните взаимо�

отношения и съобразяване с обществените условности,  
ре�ламентиращи ролята, �оложението или дру� статус  �ри 
взаимодействието с дру�ите хора�    

d 7204 Спазване на социалното пространство  
 Осъзнаване и с�азване на разстоянието между себе си и  

дру�ите �о начин, който е �одходящ както контекстуално, така  
и социално и културно�     

d 7208 Сложни междуличностни взаимоотношения,  други, уточнени  

d 7209 Сложни междуличностни взаимоотношения, неуточнени 

d729 Общи междуличностни взаимоотношения, други, уточнени   
и неуточнени 

Специални междуличностни взаимоотношения (d730-d779) 

d730 Отношения с непознати 
Създаване на временни �ознанства и връзки с не�ознати лица с кон�
кретна цел, на�ример ко�ато се �ита как да се сти�не някъде или ко�а�
то се �азарува�    

d740 Официални взаимоотношения
Създаване и �оддържане на с�ециални взаимоотношения �ри офици�
ални обстоятелства, на�ример с работодатели, екс�ерти или достав�
чици на услу�и�    

Включва: свързване с висшестоящи лица, с подчинени и с равнопоста
вени лица/ връстници  

d 7400 Свързване с висшестоящи лица  
 Създаване и �оддържане на официални взаимоотношения с  

хора, заемащи властова �озиция, или с висшестоящо или �о� 
�рестижно �оложение, в сравнение със собственото социално 
�оложение, на�ример работодател�    

d 7401 Свързване с подчинени  
 Създаване и �оддържане на официални взаимоотношения с  

лица, заемащи �о�ниско или �о�малко �рестижно �оложение  
в сравнение със собственото социално �оложение, на�ример 
служител или �рислу�а�
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d 7402 Свързване с равнопоставени лица/ връстници  
 Създаване и �оддържане на официални взаимоотношения с  

лица, заемащи същата ръководна �озиция, със същия ран� 
или �рестижност, съ�оставими със собственото социално  
�оложение�     

d 7408 Официални взаимоотношения, други, уточнени  

d 7409 Официални взаимоотношения, други, неуточнени  

d750 Неформални социални взаимоотношения 

Встъ�ване във взаимоотношения с дру�и хора, на�ример случайни 
взаимоотношения с хора, които живеят в същия квартал или същото 
жилище, с коле�и, студенти, �риятели от детските �одини или хора 
със сходна съдба или �рофесия�    

Включва: неформални взаимоотношения с приятели, съседи, познати, 
съжители и колеги  

d 7500 Неформални взаимоотношения с приятели  
 Създаване и �оддържане на �риятелски взаимоотношения,  

които се характеризират с взаимно уважение и общи интереси�      

d 7501 Неформални взаимоотношения със съседи   
 Създаване и �оддържане на неформални взаимоотношения с  

хора, които живеят наблизо или в същия квартал�     

d 7502 Неформални взаимоотношения с познати  
 Създаване и �оддържане на неформални взаимоотношения с  

хора, които са �ознати, но не са близки �риятели�      

d 7503 Неформални взаимоотношения със съжители  
 Създаване и �оддържане на неформални взаимоотношения с  

хора, които живеят в същия дом или в дру�о жилище, частно  
или обществено, независимо от целта на за�ознанството�     

d 7504 Неформални взаимоотношения с партньори  
 Създаване и �оддържане на неформални взаимоотношения с  

хора на същата възраст, със същите интереси или с хора, кои�
то с�оделят някаква дру�а обща черта�     

d 7508 Неформални социални взаимоотношения, друго, уточнено   

d 7509 Неформални социални взаимоотношения, неуточнени  
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d760 Семейни взаимоотношения
Създаване и �оддържане на родствени взаимоотношения, на�ример 
с членовете на основното семейство, разширеното семейство, �рием�
ното семейство или с доведени или заварени роднини, с �о�далечни 
роднини, на�ример втори братовчеди, или с официалния о�екун/�о�
�ечител�    

Включва: взаимоотношения между родители и деца / деца и родители, 
между братя и сестри; взаимоотношения в разширеното семейство  

d 7600 Взаимоотношения между родител и деца  
 Ставам родител; състояние на родител, естествен или �рие�

мен,  на�ример тъй като имам дете – свързване с не�о като 
родител или чрез създаване и �оддържане на родителски 
отношения с осиновено дете; �ола�ане на физически, интелек�
туални и емоционални �рижи както за естествено, така и за 
осиновено дете�    

d 7601 Взаимоотношения между деца и родител  
 Създаване и �оддържане на взаимоотношения със своя  

родител, както �ри малките деца – с �одчинение на своите  
родители, или �ри �ълнолетните деца – с �ола�ане на �рижи 
за своя възрастен родител�    

d 7602 Взаимоотношения между братя и сестри  
 Създаване и �оддържане на братски и сестрински взаимо�

отношения с лице, което има общ родител или родители  
�о рождение, чрез осиновяване или �о силата на брак�    

d 7603 Отношения с членовете на разширеното семейство  
 Създаване и �оддържане на семейни взаимоотношения с  

членовете на своето разширено семейство, на�ример  братов�
чеди, лели, чичовци, баби и дядовци�     

d 7608 Семейни взаимоотношения, други, уточнени  

d 7609 Семейни взаимоотношения, неуточнени  
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d770 Интимни взаимоотношения 
Създаване и �оддържане на тесни или романтични взаимоотношения 
с дру� човек, на�ример съ�ру� или съ�ру�а, любовник/ любовница 
или сексуални �артньори�     

Включва: романтични, съпружески и сексуални взаимоотношения   

d 7700 Романтични взаимоотношения  
 Създаване и �оддържане на взаимоотношение, основаващо 

се на емоционално и физическо �ривличане, водещо �отен�
циално до дъл�отрайни интимни взаимоотношения�    

d 7701 Отношения със съпруг/съпруга  
 Създаване и �оддържане на взаимоотношение от �равен  

характер с дру� човек, на�ример законен брак, включително  
като законен съ�ру� или съ�ру�а или като съ�ру�/съ�ру�а без  
сключен брак�    

d 7702 Сексуални взаимоотношения  
 Създаване и �оддържане на взаимоотношения от сексуален  

характер, със съ�ру�/съ�ру�а или с дру� �артньор�    

d 7708 Интимни взаимоотношения, други, уточнени  

d 7709 Интимни взаимоотношения, неуточнени  

d779 Специални междуличностни взаимоотношения, други,  
уточнени  и неуточнени 

d798 Междуличностни взаимодействия и взаимоотношения,  
други, уточнени  

d799 Междуличностни взаимодействия и взаимоотношения,  
неуточнени  
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Глава 8 

Основни области от живота 

Тази �лава се отнася за из�ълнение на задачите и дейностите, необходими за участие 
в сферата на образованието, работата и заетостта и с цел извършване на финансови 
о�ерации�      

Образование (d810-d839) 

d810 Неформално образование
Обучение в дома или в дру�а не�институционална среда, на�ример 
изучаване на занаят и дру�и умения от родителите или от членове на 
семейството, или чрез домашно обучение�    

d815 Предучилищно образование
Обучение в началното ниво от ор�анизираната �од�отовка, �редназ�
начено �редимно, за да се въведе детето в училищна среда и да се �од�
�отви за задължителното образование, на�ример чрез �ридобиване на 
умения в дневна занималня или в дру�а �одобна среда като �од�отовка 
за училище�    

d820 Училищно образование
Получаване на достъ� до училище, образование, участие в обучението 
чрез �оемане на всички от�оворности и задължения, свързани с обу�
чението, изучаване на учебните материали, обучение �о �редметите 
и дру�ите изисквания, �ола�ащи се съ�ласно учебната �ро�рама за ос�
новно и средно образование, включително редовно �осещение на учи�
лище, занятия съвместно с дру�ите ученици, �риемане на указания от 
учителите, ор�анизиране, изучаване и завършване на дадените задачи 
и �роекти; на�редване към дру�ите сте�ени на образованието�    

d825 Професионално обучение
Участие във всички дейности съ�ласно �ро�рамата за �рофесионално 
обучение и изучаване на материала �о �ро�рамата като �од�отовка за 
занаят, работа или �рофесия�    
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d830 Висше образование
Участие в дейностите съ�ласно �ро�рамите в областта на висшето об�
разование, в университети, колежи и �рофесионални школи, и изуча�
ване на всички ас�екти на учебната �ро�рама, необходими за �олуча�
ване на сте�ен, ди�лом, удостоверение и дру�а акредитация, на�ример 
завършване на университетския курс за �ридобиване на бакалавърска 
или ма�истърска сте�ен, на висше медицинско училище или на дру�о 
�рофесионално училище�    

d839 Образование, друго, уточнено и неуточнено  

Работа и заетост (d840-d859) 

d840 Чиракуване (подготовка за работа) 
Участие в �ро�рами, свързани с �од�отовка за наемане на работа, на�
�ример из�ълнение на задачи, необходими за чиракуване, стажуване, 
стажуване в юридическа кантора или обучение без откъсване от работа�   

Изключва: професионално образование (d825) 

d845 Получаване, запазване и напускане на работа
Търсене, намиране и избор на работа, наемане на работа и �риемане 
на �редложената работа, �оддържане на добро ниво на работа и на�
�редване в занаята, работата, заетостта и �рофесията, както и на�ус�
кане на работата �о �одходящ начин�     

Включва: търсене на работа; съставяне на кратка анотация или би
ографични данни; свързване с работодатели и подготовка за интервю; 
поддържане на добро ниво на работа; контролиране на качеството 
на своята дейност;  подаване на молба за напускане; прекратяване на 
трудовото взаимоотношение 

d 8450 Търсене на работа   
 Намиране и избор на работа в даден занаят, �рофесия или  

дру�а форма на заетост; из�ълнение на необходимите задачи с 
цел наемане на работа, на�ример отиване на мястото на рабо�
та или участие в интервю за работа�     

d 8451 Поддържане на добро ниво на работа 
 Извършване на задачи, свързани с работата с цел за�азване на  

мястото на работа – занаят, �рофесия, сто�анска дейност или  
дру�а форма на заетост – и за �олучаване на служебно  �ови�
шение или дру� вид служебен на�редък�   

d 8452 Напускане на работа  
 На�ускане на работа �о �одходящ начин� 
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 d 8458 Получаване, запазване и напускане на работа, 
друго уточнено 

d 8459 Получаване, запазване и напускане на работа, неуточнено  

d850 Платена работа 
Извършване на всички ас�екти на дадената работа, занаят, �рофе�
сия или дру�а форма на заетост срещу за�лащане, в качеството си на 
служител на �ълно или не�ълно работно време, или като самонаето 
лице, на�ример чрез търсене и намиране на работа, из�ълнение на 
задачите, които се изискват от съответното работно място, ходене на 
работа съ�ласно изискванията, осъществяване на надзор над дру�и 
работници или �редставляващ обект на надзор, както и извършване 
на дадените задачи сам или в �ру�а�    

Включва: самостоятелна заетост, работа на пълно и непълно работ
но време  

d 8500 Самостоятелна заетост 

 Извършване на �латена работа, търсена или �енерирана от  
даденото лице или създадена �о силата на сключен до�овор с  
дру�и лица без наличието на официални трудово�равни  
отношения, на�ример извършване на работа като сезонен  
работник в селското сто�анство, работа като �исател или  
консултант на свободна �рактика, извършване на краткосроч�
на работа �о до�овор, работа като занаятчия или творец, или 
като лице, �ритежаващо и у�равляващо ма�азин или дру� вид  
дейност�    

 Изключва: работа на пълно и непълно работно време  
(d 8501, d 8502) 

d 8501 Работа на непълно работно време  

 Извършване на всички ас�екти на работата срещу за�лащане 
�ри не�ълно работно време, като служител, на�ример тър�
сене на заетост и �олучаване на работа, из�ълнение на дей�
ностите, изисквани от конкретното работно място, ходене на 
работа съ�ласно изискванията, осъществяване на надзор над 
дру�и работници или �редставляващ обект на надзор, както и  
извършване на дадените задачи сам или в �ру�а�     

d 8502 Работа на пълно работно време   

 Извършване на всички ас�екти на работата срещу за�лащане  
�ри �ълно работно време, като служител, на�ример търсене 
на заетост и �олучаване на работа, из�ълнение на дейностите,  
изисквани от конкретното работно място, ходене на работа  
съ�ласно изискванията, осъществяване на надзор над дру�и  
работници или �редставляващ обект на надзор, както и  
извършване на дадените задачи сам или в �ру�а� 
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 d 8508 Платена работа, друга уточнена  

d 8509 Платена работа, неуточнена 

d855 Безвъзмезден труд 
Извършване на всички ас�екти на работа без за�лащане, на �ълно 
или не�ълно работно време, включително извършване на ор�анизи�
рани дейности, из�ълнение на дейностите, изисквани от конкретното 
работно място, ходене на работа съ�ласно изискванията, осъществя�
ване на надзор над дру�и работници или �редставляващ обект на над�
зор, както и извършване на дадените задачи сам или в �ру�а, на�ри�
мер доброволческа дейност, бла�отворителни дейности, извършване 
на работа в �олза на общност или рели�иозна �ру�а без възна�ражде�
ние, извършване на различни работи вкъщи без възна�раждение�    

Изключва: Глава 6 Домашен бит  

d859 Работа и заетост, друга уточнена и неуточнена  

Икономически живот (d860-d879) 

d860 Основни икономически/финансови операции 
Участие във всякакви форми на �рости икономически/финансови 
о�ерации, на�ример из�олзване на �ари за ку�уване на хранителни 
�родукти или размяна на стоки и услу�и; с�естяване на �ари�

d865 Сложни икономически/финансови операции 
Участие във всякакви форми на сложни икономически/финансови 
о�ерации, свързани с обмен на ка�итал или имущество, и създаване 
на �ечалба или икономическа стойност, на�ример ку�уване на �ред�
�риятие, фабрика, техника, �оддържане на банкова сметка или тър�у�
ване със стоки�     

d870 Икономическа самостоятелност 
Раз�ола�ане с икономически/финансови средства от частни или об�
ществени източници с цел �арантиране на икономическа си�урност и 
�окриване на настоящи и бъдещи нужди�    

Включва: лични икономически средства и права върху обществени 
икономически средства 

d 8700 Лични икономически/финансови ресурси  
 Раз�ола�ане с лични или частни икономически/финансови  

средства с цел �арантиране на икономическа си�урност и  
�окриване на настоящи и бъдещи нужди�  
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d 8701 Права върху обществени икономически/ 
финансови средства  

 Раз�ола�ане с обществени икономически/финансови средства 
с цел �арантиране на икономическа си�урност и �окриване на  
настоящи и бъдещи нужди�    

d 8708 Икономическа самостоятелност, друга, уточнена 

d 8709 Икономическа самостоятелност, неуточнена   

d879 Икономически живот, друг, уточнен и неуточнен 

d898 Основни области от живота, други, уточнени  

d899 Основни области от живота, неуточнени  
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Глава 9 

Социален и обществен живот,  
живот в общността 

Тази �лава се отнася за дейностите и задачите, необходими за участие в ор�анизиран 
социален живот извън семейството, в социалния и обществен живот, живот в общ�
ността�    

d910 Живот в общността
Участие във всички ас�екти на обществения живот в общността, на�ри�
мер участие в бла�отворителни ор�анизации, клубове �о интереси и �ро�
фесионални обществени ор�анизации�    

Включва: неформални и формални сдружения; церемонии   

Изключва: безвъзмезден труд (d855); отдих и почивка (d920); религия и 
духовни практики (d930); политически живот и гражданство (d950) 

d 9100 Неформални сдружения  
 Участие в обществени или коо�еративни сдружения, ор�анизи�

рани от хора с общи интереси, на�ример местни социални клу�
бове или етнически �ру�и�    

d 9101 Формални сдружения  
 Участие в �рофесионални или дру�и �одбрани социални �ру�и,  

на�ример сдружения на �равистите, на лекарите или академич�
ни сдружения�    

d 9102 Церемонии  
 Участие в нерели�иозни обреди или обществени церемонии,  

на�ример сватби, �о�ребения или ритуални церемонии за  
�освещаване�     

d 9108 Живот в общността, друг, уточнен  

d 9109 Живот в общността, неуточнен  
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d920 Отдих и почивка 
Участие в различни форми на и�ри, развлекателни дейности и отдих, 
на�ример неформални или ор�анизирани и�ри и с�орт, �ро�рами за фи�
зическа активност, �очивка, забавление или развлечение, �осещаване на 
художествени �алерии, музеи, кино и театър, занимание със занаяти или 
хоби, четене за отмора, свирене на музикални инструменти; раз�леждане 
на забележителности, туризъм и �ътуване за удоволствие�     

Включва: игри, спортове,изкуство и култура, занаяти, хоби и общуване  

Изключва: яздене на животни с цел транспорт (d480); платена работа и 
безвъзмезден труд (d850 и d855); религия и духовни практики (d930); поd850 и d855); религия и духовни практики (d930); по850 и d855); религия и духовни практики (d930); поd855); религия и духовни практики (d930); по855); религия и духовни практики (d930); поd930); по930); по
литически живот и гражданство (d950) 

d 9200 Игри  
 Участие в и�ри с �равила или в неструктурирани и не  ор�анизи�

рани и�ри и с�онтанна �очивка, на�ример и�ра на шах, на карти 
или детски и�ри�    

d 9201 Спорт  
 Участие в състезателни и неформални или официално  

ор�анизирани и�ри или с�ортни събития, сам или в �ру�а,  
на�ример боулин� (и�ра на ке�ли), �имнастика, футбол�    

d 9202 Изкуство и култура  
 Участие в или оценяване на събития, свързани с културата или  

изящните изкуства, на�ример �осещение на театър, кино, музей 
и художествена �алерия, участие в �остановка на �иеса, четене 
за развлечение или свирене на музикален инструмент�   

d 9203 Занаяти  
 Участие в занаяти, на�ример занимание с �рънчарство или  

�летене�    

d 9204 Хоби  
 Приятно �рекарване на времето, на�ример събиране на �ощен�

ски марки, монети или антични �редмети�   

d 9205 Общуване  
 Участие в неформални, неофициални събирания с дру�и хора,  

на�ример ходене на �ости �ри �риятели или роднини,  неофици�
ални срещи на обществени места�    

d 9208 Отдих и почивка, други, уточнени  

d 9209 Отдих и почивка, неуточнени  
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d930 Религия и духовни практики 
Участие в рели�иозни или духовни дейности, ор�анизации и �рактики с 
цел самореализация, търсене на смисъла на живота, на рели�иозни или 
духовни ценности, установяване на връзка с божествената сила, на�ри�
мер ходене на църква, храм, джамия или сина�о�а, молитви или �есно�е�
ние с рели�иозна цел, както и духовна медитация/ съзерцание�    

Включва: организирана религия и духовни практики  

d 9300 Организирана религия  
 Участие в ор�анизирани рели�иозни церемонии, дейности и  

събития�    

d 9301 Духовни практики  
 Участие в духовни дейности и събития извън ор�анизираната  

рели�ия�   

d 9308 Религия и духовни практики, други, уточнени  

d 9309 Религия и духовни практики, неуточнени  

d940 Човешки права
Ползване на всички �рава, �ризнати на национално и международно 
ниво, които се отнасят за хората �о силата на това, че са човешки съще�
ства, на�ример �равата на човека, зале�нали във Всеобщата декларация 
на ООН за �равата на човека от �948 �� и  Стандартните �равила на ООН 
за равни възможности на хората с увреждания от �993 ��; �равото на са�
моо�ределение и автономия; �равото на контрол върху своята съдба�    

Изключва: политически живот и гражданство (d950)  

d950 Политически живот и гражданство
Участие в обществения, �олитическия и �ублично�властен живот като 
�ражданин, �олзващ се с еднакви �рава, както всички �раждани, �олзва�
не на �равен статут като �ражданин и �олзване на всички �рава, защита, 
�ривиле�ии и задължения, свързани с този статут, на�ример �равото на 
�лас, �равото да заема �олитически �ост,  �равото да основава �олити�
чески сдружения; �олзване на �равата и свободите, свързани с �раждан�
ството (на�ример свобода на словото, на сдруженията, на вероиз�оведа�
нието, защита срещу неоснователни за�оведи за �ретърсване и изземва�
не, �равото на адвокатска защита, на с�раведлив съдебен �роцес и дру�и 
юридически �рава, както и защита �ротив дискриминация); �ритежава�
не на �равен статут на �ражданин�    

Изключва: човешки права (d940) 

d998 Социален и обществен живот, живот в общността, друг уточнен 

d999 Социален и обществен живот, живот в общността, неуточнен
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ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА/  
ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

О�ределение: Факторите на околната среда съставят физическия и социален свят и 
света на на�ласата, в който живеят и се развиват хората�    

Обозначаване на факторите на околната среда с код  
Факторите на околната среда �редставляват ком�онент от Дял � (Контекстуални фак�
тори) от класификацията� Тези фактори трябва да се вземат �од внимание �ри всеки 
ком�онент от функционирането и да се отбелязват със съответен код (виж Приложе�
ние �)�      

Факторите на околната среда трябва да се обозначават с код от �ледна точка на лицето, 
чието здравно състояние се о�исва� Така на�ример, намаляването на височината на 
бордюра (рам�а) на тротоар с �ладка �овърхност може да се обозначи с код като фаси�
литатор за хора с инвалидна количка, но също и като �ре�ятствие за хора с увредено 
зрение (незрящи)�    

Първият о�ределител �оказва доколко даден фактор е фасилитатор или �ре�ятствие� 
Има няколко �ричини, �оради които даден външен фактор може да се окаже фасили�
татор или �ре�ятствие и ако е така, следва да се �осочи мащаба� Във връзка с фаси�
литаторите, кодиращото лице трябва да �омни различни важни въ�роси, на�ример 
сте�ен на достъ�ност на съответното средство, дали достъ�ът зависи от нещо или е 
�роменлив, какво е не�овото качество – добро или не, и така нататък� Ко�ато се  о�ис�
ват �ре�ятствия, би било уместно да се �осочи колко често даденият фактор �речи на 
лицето, дали �ре�ятствието е �олямо или малко, дали може да се избе�не или не� Тряб�
ва също да се има �редвид, че факторите на околната среда мо�ат да бъдат �ре�ятствие 
било �оради своето �рисъствие (на�ример отрицателното отношение на дру�ите хора 
към хората с увреждания) или �оради отсъствие (на�ример ли�са на дадена услу�а, 
от която лицето с увреждане има нужда)� Влиянието на факторите на околната среда 
върху живота на хората с болестно състояние е най�разнообразно и мно�о сложно; 
надяваме се бъдещите научни изследвания да доведат до �о�добро разбиране на това 
взаимодействие и, евентуално, да докажат �олзата от втория о�ределител �ри тези 
фактори�      

В някои случаи различният набор от външни фактори се обобщава с един�единствен 
термин, на�ример бедност, развитие, селска или �радска среда, социален ка�итал� Тези 
общи термини не са �осочени в класификацията� По�скоро, кодиращото лице трябва 
да о�редели кои са съставните фактори и да �и обозначи с код� Повтаряме, че е необхо�
дима до�ълнителна изследователска работа, която ще о�редели дали общите термини 
съдържат недвусмислени, �оследователни �ру�и от фактори на околната среда, които 
са част от общите термини�     
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Първи определител 
Тук са дадени �оложителна и отрицателна скала, сочещи размера на въздействието на 
даден фактор на околната среда, ко�ато се явява �ре�ятствие или фасилитатор� Точка�
та, или разделителният знак, означава сама �о себе си �ре�ятствие, а знакът + обозна�
чава фасилитатор, както е �осочено �о�долу:  

xxx�� НЯМА �ре�ятствие            (никакво, ли�сващо, незначително)  ��4% 

xxx�� ЛЕКО �ре�ятствие              (слабо, в ниска сте�ен,…)    5��4% 

xxx�� УМЕРЕНО �ре�ятствие     (средно, в достатъчна сте�ен,���)   �5�49% 

xxx�3 ТЕЖКО �ре�ятствие           (във висока сте�ен, крайно, …)     5��95% 

xxx�4 ПЪЛНО �ре�ятствие            (всеобщо, тотално,…)          96����% 

xxx+� НЯМА фасилитатор           (ли�сва, незначителен,… )     ��4% 

xxx+� ЛЕК фасилитатор               (слабо, в ниска сте�ен,…)          5��4% 

xxx+� УМЕРЕН фасилитатор      (средно, в достатъчна сте�ен���)  �5�49% 

xxx+3 ТЕЖЪК фасилитатор        (във висока сте�ен, крайно, …)   5��95% 

xxx+4  ПЪЛЕН фасилитатор          (цялостно,…)         96����% 

xxx�8 �ре�ятствие, неуточнено 

xxx+8 фасилитатор, неуточнено  

xxx�9 не е �риложимо  

Широк с�ектър от �роценти е �осочен �ри случаите, в които съществуват калибри�
рани инструменти за оценка или дру�и стандарти, чрез които обхватът на �ре�ят�
ствието в околната среда или размерът на съответния фасилитатор може да се изрази 
цифрово� Така на�ример, �ри ре�истриран код, обозначаващ �ли�са на �ре�ятствие“ 
или ��ълно �ре�ятствие“, �о тази скала до�устимата �решка няма да �ревишава 5%� 
�Умереното �ре�ятствие“ се о�ределя като заемащо до �оловината от скалата на �ъл�
ното �ре�ятствие� Процентите следва да се калибрират в отделните области като �ер�
сентили с�рямо съответната съвку�ност от стандарти� За да може класификацията да 
се из�олзва �о един и същ начин навсякъде, трябва да се разработят научни �роцеду�
ри за оценка�    

Втори о�ределител: Предстои да бъде разработен�  
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Глава 1

Продукти и технологии 

Тази �лава се отнася за �родуктите и системите от �родукти, оборудване и техноло�ии 
в не�осредствената околна среда на индивида, които имат естествен �роизход или са 
на�равени от човека, които събрани, сътворени, �роизведени или изработени� Стан�
дарт ISO 9999 на техническите �омощни средства �и о�ределя като �всякакъв �родукт, 
инструмент, а�аратура и техническа система, която се из�олзва от лице с увреждания, 
особено ако е �роизведена и общодостъ�на, която има за цел �редотвратяване, ком�
�енсиране, контролиране, облекчаване и неутрализиране“ на увреждането� Приема 
се, че всеки �родукт или техноло�ия може да бъде �омощно средство� (Виж ISO 9999: 
Технически �омощни средства за хора с увреждания – Класификация (второ издание); 
ISO/TC �73/SC �; ISO/DIS 9999 (��v�)�) Обаче за целите на настоящата класификация на 
фактори на околната среда, �омощните средства и техноло�ии са дефинирани �о��од�
робно, а именно – като всякакъв �родукт, инструмент, машина или техноло�ия, които 
са �рис�особени или �роектирани с�ециално за �одобряване на начина на функцио�
ниране на човек с увреждане�    

е110 Продукти и субстанции, предназначени за лична консумация 
Всеки �рироден или на�равен от човека �родукт или субстанция, съ�
бран, �реработен или �роизведен за вътрешен �рием от човека�     

Включва: храни и лекарствени средства 

е 1100 Храни  
 Всеки �рироден или на�равен от човека �родукт или субстан�

ция, събран, �реработен или �роизведен с цел да бъде изяден,  
на�ример в сурово състояние, �реработен или като с�отвена  
храна и течности с различна консистенция, билки и минерали  
(витамини и дру�и добавки)�    

е 1101 Лекарства  
 Всеки �рироден или на�равен от човека �родукт или субстан�

ция, събран, �реработен или �роизведен с медицинска цел, на�
�ример ало�атични и натуро�атични лекарства�    

е 1108 Продукти и субстанции за лична консумация, други, уточнени  

е 1109 Продукти и субстанции за лична консумация, неуточнени 

е115 Продукти и технологии за лична употреба в ежедневния живот 
Оборудване, �родукти и техноло�ии, из�олзвани от хората в техните 
ежедневни дейности, включително такива, �ри�одени или с�ециално 
�роектирани, намиращи се �ри или близо до лицето, което �и из�олзва�    

Включва: общи и помощни продукти и технология за лично ползване
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е 1150 Общи продукти и технология за лично ползване в ежедневния  
живот   

 Оборудване, �родукти и техноло�ии, из�олзвани от хората в  
техните ежедневни дейности, на�ример дрехи, тъкани, мебели,  
�рибори, �очистващи �родукти и инструменти, не �рис�особе�
ни, нито с�ециално �роектирани�     

е 1151 Помощни продукти и технологии за лично ползване в  
ежедневния живот 

 Ада�тирано или с�ециално �роектирано оборудване, �родукти и  
техноло�ии, които �ома�ат на хората в ежедневния им живот,  
на�ример �ротези и ортози, невро�ротези (на�ример средства за  
функционално стимулиране, които контролират стомашно� 
чревния тракт, �икочния мехур, дишането и сърдечния �улс),  
както и външни контролни средства, които имат за цел да  
улеснят контрола, у�ражняват от индивида, върху вътрешната  
среда (сканиращи устройства, системи за дистанционно  
у�равление, системи, у�равлявани с �лас, таймери)�    

е 1158 Продукти и технологии за лично ползване в ежедневния жи-
вот, други, уточнени  

е 1159 Продукти и технологии за лично ползване в ежедневния жи-
вот, неуточнени  

е120 Продукти и технологии за лична вътрешна и външна мобилност и 
транспорт   
Оборудване, �родукти и техноло�ии, из�олзвани от хората �ри дейности, 
свързани с движение вътре в с�ради и извън тях, включително такива, 
които са ада�тирани или с�ециално �роектирани, намиращи се �ри или 
близо до лицето, което �и из�олзва�     

Включва: общи и помощни продукти и технологии за лична мобилност и 
транспорт вътре в дома или извън него  

е 1200 Общи продукти и технологии за лична вътрешна и външна  
мобилност и транспорт  

 Оборудване, �родукти и техноло�ии, из�олзвани от хората �ри  
дейности, свързани с движение вътре в с�ради и извън тях,  
на�ример моторни и не�моторни �ревозни средства, из�олзвани  
за транс�орт на хора �о сушата, водата и въздуха (на�ример  
автобуси, автомобили, микробуси, дру�и �ревозни средства,  
задвижвани с мотор, както и �ревозни средства с животинска  
тя�а), които не са ада�тирани, нито с�ециално �роектирани�  
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е 1201 Помощни продукти и технологии за лична вътрешна и външ-
на мобилност и транспорт  

 Ада�тирано или с�ециално �роектирано оборудване, �родукти 
и техноло�ии, които �ома�ат на хората да се �ридвижват вътре в 
с�ради или извън тях, на�ример �рис�особления за ходене,  
с�ециални автомобили и микробуси, �рис�особления към  
моторните �ревозни средства, инвалидни колички, моторолери,  
транс�ортно��одемни устройства�      

е 1208 Общи продукти и технологии за лична вътрешна и външна  
мобилност и транспорт, други, уточнени  

е 1209 Общи продукти и технологии за лична вътрешна и външна  
мобилност и транспорт, неуточнени  

е125 Продукти и технологии за общуване 
Оборудване, �родукти и техноло�ии, из�олзвани от хората �ри дей�
ности, свързани с из�ращане и �олучаване на информация, включително 
такива, които са ада�тирани или с�ециално �роектирани, намиращи се 
�ри или близо до лицето, което �и из�олзва�    

Включва: общи и помощни средства и технологии за общуване  

е 1250 Общи продукти и технологии за общуване  
 Оборудване, �родукти и техноло�ии, из�олзвани от хората �ри  

дейности, свързани с из�ращане и �олучаване на информация,  
на�ример о�тични и слухови устройства, аудио �риемници и  
�редаватели, телевизионна и видео а�аратура, телефонни  
устройства, системи за �редаване на звук и средства за лично  
общуване, не ада�тирани, нито с�ециално �роектирани�      

е 1251 Помощни продукти и технологии за общуване  
 Ада�тирано или с�ециално �роектирано оборудване, �родукти 

и техноло�ии, които �ома�ат на хората да из�ращат и �олучават  
информация, на�ример с�ециални устройства за �ледане,  
електро�о�тични устройства, с�ециални устройства за �исане,  
чертане или ръко�ис, си�нални системи и с�ециален ком�ютъ�
рен софтуер и хардуер, кохлеарни им�ланти, слухови а�арати,  
обучители за �риемане на звуци на средни вълни (FM), �ласови  
�ротези, комуникационни �анели, очила и контактни лещи�     

е 1258 Продукти и технологии за общуване, други, уточнени  

е 1259 Продукти и технологии за общуване, неуточнени  
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е130 Продукти и технологии за обучението  
Оборудване, �родукти, �роцеси, методи и техноло�ии, из�олзвани за �о�
лучаване на знания, �рофесионални и дру�и умения, включително таки�
ва, които са ада�тирани или с�ециално �роектирани�      

Включва: общи и помощни продукти и технологии за нуждите на обуче
нието  

е 1300 Общи продукти и технологии за обучението 
 Оборудване, �родукти, �роцеси, методи и техноло�ии,  из�олзва�

ни за �олучаване на знания, �рофесионални и дру�и умения на 
каквото и да е ниво, на�ример кни�и, наръчници, и�рачки за раз�
работване на и�ри, ком�ютърен хардуер или софтуер, не ада�ти�
рани, нито с�ециално �роектирани�     

е 1301 Помощни продукти и технологии за обучението  
 Ада�тирано и с�ециално �роектирано оборудване, �родукти,  

�роцеси, методи и техноло�ии, из�олзвани за �олучаване на  
знания, �рофесионални и дру�и умения, на�ример с�ециални  
ком�ютърни техноло�ии�     

е 1308 Продукти и технологии за обучението, други, уточнени  

е 1309 Продукти и технологии за обучението, неуточнени  

е135 Продукти и технологии, свързани със заетостта 
Оборудване, �родукти и техноло�ии, из�олзвани във връзка със заетост�
та с цел улесняване на трудовите дейности�    

Включва: общи и помощни продукти и технологии в областта на зае
тостта   

е 1350 Общи продукти и технологии, свързани със заетостта  
 Оборудване, �родукти и техноло�ии, из�олзвани във връзка със  

заетостта с цел улесняване на трудовите дейности, на�ример  
инструменти, машини и офис техника, не ада�тирани, нито  
с�ециално �роектирани�

е 1351 Помощни продукти и технологии, свързани със заетостта   
 Ада�тирано или с�ециално �роектирано оборудване, �родукти 

и техноло�ии, из�олзвани във връзка със заетостта с цел улесня�
ване на трудовите дейности, на�ример ре�улируеми маси, бюра и 
класьори; дистанционно влизане и излизане от вратата на  
офиса; ком�ютърен хардуер, софтуер, �ринадлежности и  
средства за контрол на �араметрите на околната среда, които  
имат за цел да улеснят из�ълнението на задачите, свързани с  
работата на индивида и да контролират �араметрите на работна�
та среда (на�ример сканиращи устройства, системи за  дистанци�
онен контрол, системи, у�равлявани с �лас и таймери)� 



Фактори на околната среда/Външни фактори

184

МКФУЗ

е 1358 Продукти и технологии, свързани със заетостта, други,  
уточнени  

е 1359 Продукти и технологии, свързани със заетостта, неуточнени  

е140 Продукти и технологии за култура, отдих и спорт  
Оборудване, �родукти и техноло�ии, из�олзвани за извършване и акти�
виране на културна дейност, отдих и с�орт, включително такива, които 
са ада�тирани или с�ециално �роектирани�    

Включва: общи и помощни продукти и технологии за културна дейност, 
отдих и спорт  

е 1400 Общи продукти и технологии за културна дейност, 
отдих и спорт  

 Оборудване, �родукти и техноло�ии, из�олзване за извършване  
и активиране на културна дейност, отдих и с�орт, на�ример  
и�рачки, ски, то�ки за тенис и музикални инструменти, които не 
са ада�тирани, нито с�ециално �роектирани�     

е 1401 Помощни продукти и технологии за културна дейност, отдих и  
спорт  

 Ада�тирано или с�ециално �роектирано оборудване, �родукти и  
техноло�ии, из�олзвани извършване и активиране на културна  
дейност, отдих и с�орт, на�ример модифицирани мобилни  
устройства за с�ортуване, �рис�особления за музикално  
из�ълнение или за дру� вид художествена дейност�     

е 1408 Продукти и технологии за културна дейност, отдих и спорт,  
други, уточнени  

е 1409 Продукти и технологии за културна дейност,отдих и спорт,   
непосочени  

е145 Продукти и технологии за изповядване на религия  
и духовни практики 
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Продукти и техноло�ии, уникални или масово �роизводство, на които се 
�ридава или които �риемат символично значение в контекста на из�о�
вядването на дадена рели�ия или духовни �рактики, включително таки�
ва, които са ада�тирани или с�ециално �роектирани�     

Включва: общи и помощни продукти и технологии, използвани при изпо
вядването на религия и духовни практики  

е 1450 Общи продукти и технологии, използвани при изповядването 
на религия или духовни практики  

 Продукти и техноло�ии, уникални или масово �роизводство, на  
които се �ридава или които �риемат символично значение в  
контекста на из�овядването на дадена рели�ия или духовни  
�рактики, на�ример сан�ра�ум (дом за духовете��окровители),  
�майско дърво“, украшения за �лава, маски, кръстове, менора  
(седмосвещник) и молитвени килимчета, не ада�тирани, нито  
с�ециално �роектирани�     

е 1451 Помощни продукти и технологии, използвани при изповядва-
нето на религия или духовни практики  

 Ада�тирани или с�ециално �роектирани �родукти и техноло�ии,  
на които се �ридава или които �риемат символично значение в  
контекста на из�овядването на дадена рели�ия или духовни  
�рактики, на�ример молитвеници на Брайлово �исмо, карти 
таро  на Брайлово �исмо, с�ециална защита за колелата на  
инвалидната количка, ко�ато се влиза в храм�     

е 1458 Продукти и технологии за изповядване на религия и духовни  
практики, други, уточнени  

е 1459 Продукти и технологии за изповядване на религия и духовни  
практики, неуточнени  

е150 Предмети и техноло�ии за �роектиране, конструиране и �острояване на 
с�ради за обществено �олзване
Продукти и техноло�ии, отнасящи се до вътрешната и външна среда на 
индивида, на�равена от човека, �ланирана, �роектирана и �остроена за 
обществено �олзване, включително онази, която е ада�тирана или с�е�
циално �роектирана�     

Включва:, продукти и технологии за проектиране, конструиране и из
граждане на входове и изходи, съоръжения  и маршрутни указания  
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е 1500 Продукти и технологии за проектиране, конструиране и  
изграждане с цел влизане в и излизане от обществени сгради     

 Продукти и техноло�ии за вход и изход от среда, на�равена от  
човека, която е �ланирана, �роектирана и �остроена за  
обществено �олзване, на�ример �роектиране, из�раждане и  
�острояване на входове и изходи в с�радите за обществено  
�олзване (на�ример офис с�ради, ма�азини, театри),  обществе�
ните с�ради, �ортативни и стационарни рам�и,  електрически 
врати, дъ�ови дръжки за врати и ниво на �ра�овете�

е 1501 Продукти и технологии за проектиране, конструиране и  
изграждане с цел влизане в съоръженията в сградите за  
обществено ползване.     

 Продукти и техноло�ии за �роектирането, из�раждането и �о�
строяването на вътрешните съоръжения в с�ради за обществено 
�олзване, на�ример тоалетни, телефони, индукционни линии, 
лифтове и ескалатори, термостати (за ре�улиране на тем�ерату�
рата) и раз�ръснати достъ�ни седящи места в салони или стади�
они�      

е 1502 Продукти и технологии за проектиране, конструиране и  
изграждане, предназначени за намиране на пътя, маршрутни  
указания и описание на местоположението на обектите в  
обществената сграда   

 Продукти за вътрешно и външно �роектиране, из�раждане и  
�острояване на с�ради за обществено �олзване, �редназначени 
да �ома�ат на хората да намерят �ътя си вътре във с�радата и  
не�осредствено след излизане от нея и да открият местата, които  
искат да �осетят, на�ример чрез система от обозначения, на  
Брайлово �исмо или дру�а азбука, на размера на коридорите,  на  
�одовата настилка, достъ�а до �авилиони и дру�и форми на  
обозначаване�     

е 1508 Продукти и технологии за проектиране, конструиране и  из-
граждане на сгради за обществено ползване, други, уточнени  

е 1509 Продукти и технологии за проектиране, конструиране и  
изграждане на сгради за обществено ползване, неуточнени  

е155 Продукти и технологии за проектиране, строеж и изграждане на сгра-
ди за частно ползване
Продукти и техноло�ии, отнасящи се до вътрешната и външна среда на 
индивида, на�равена от човека, �ланирана, �роектирана и �остроена за 
частно �олзване, включително онази, която е ада�тирана или с�ециално 
�роектирана�     

Включва: продукти и технологии за проектиране, конструиране и из
граждане на входове и изходи, съоръжения  и маршрутни указания
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е 1550 Продукти и технологии за проектиране, строеж и изграждане 
с цел влизане в и излизане от сгради за частно ползване    

 Продукти и техноло�ии за вход и изход от среда, която е  
на�равена от човека, �ланирана, �роектирана и из�радена за  
частно �олзване, на�ример вход в и изход от частен дом,  
�реносими и стационарни рам�и, електрически врати, дъ�ови  
дръжки за врати и ниво на �ра�овете�     

е 1551 Продукти и технологии за проектиране, конструиране и из-
граждане достъп до съоръженията в сгради за частно ползване  

 Продукти и техноло�ии за �роектиране, конструиране и  
из�раждане на вътрешното �ространство на с�радите за частно  
�олзване, на�ример баня, телефон, индукционни линии,  
кухненски шкафове, �рис�особления и уреди за електронен  
контрол в частните домове�      

е 1552 Продукти и технологии за проектиране, строеж и изграждане,  
предназначени за намиране на пътя, маршрутни указания и  
описание на местоположението на обектите в сградите за част-
но ползване

 Продукти за вътрешно и външно �роектиране, из�раждане и  
�острояване с цел намиране на �ътя в частен дом, а именно –  
�ома�ане на хората да намерят �ътя си вътре във с�радата и  
не�осредствено след излизане от нея и да открият местата, които  
искат да �осетят, на�ример чрез система от обозначения, на  
Брайлово �исмо или дру�а азбука, на размера на коридорите и  
�овърхността на �одовата настилка�      

е 1558 Продукти и технологии за проектиране, строеж и изграждане 
на сгради за частно ползване, други, уточнени   

е 1559 Продукти и технологии за проектиране, строеж и изграждане 
на сгради за частно ползване, неуточнени  

е160 Продукти и технологии за застрояване на територията 
Продукти и техноло�ии за земните �лощи, които оказват влияние вър�
ху външната среда на индивида �осредством �рила�ане на �олитики за 
из�олзване на земята, �роектиране, �ланиране и бла�оустрояване на 
територията, включително такива, които са ада�тирани или с�ециално 
�роектирани�    

Включва: продукти и технологии за земните площи, които са организи
рани чрез прилагане на политики за използване на земята, например в 
селските райони, крайградските райони, градските райони, парковете, 
защитените зони и природните резервати   
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е 1600 Продукти и технологии за застрояване на селските райони  
 Продукти и техноло�ии в селските райони, които оказват  

влияние върху външната среда на индивида чрез �рила�ане на  
�олитики за из�олзване на селските земи, �роектиране,  
�ланиране и бла�оустрояване на територията, на�ример  
обработваемите земи, �ътищата и �оставянето на указателни  
стълбове/табелки�     

е 1601 Продукти и технологии за застрояване  
на крайградските райони     

 Продукти и техноло�ии за застрояване на край�радските райони,  
които оказват влияние върху външната среда на индивида чрез  
�рила�ане на �олитики за из�олзване на земите в край�радските  
райони, �роектиране, �ланиране и бла�оустрояване на  терито�
рията, на�ример намаляване височината на бордюра (рам�а) на 
тротоара, �ътеки, �оставяне на указателни стълбове и  улично 
осветление�      

е 1602 Продукти и технологии за застрояване на градските райони  
 Продукти и техноло�ии за застрояване на �радските райони,  

които оказват влияние върху външната среда на индивида чрез  
�рила�ане на �олитики за из�олзване на �радските територии,  
�роектиране, �ланиране и бла�оустрояване на територията,  
на�ример намаляване височината на бордюра (рам�а) на  
тротоара, �ътеки, �оставяне на указателни стълбове и улично  
осветление�   

е 1603 Продукти и технологии в парковете, защитените зони и  
природните резервати   

 Продукти и техноло�ии в районите, �редставляващи �аркове,  
защитени зони и �риродни резервати, които оказват влияние  
върху външната среда на индивида чрез �рила�ане на �олитики  
за из�олзване на териториите, �роектиране, �ланиране и  
бла�оустрояване на територията, на�ример �оставяне на  
указателни табелки в �арковете и �о �ътеките на дивите  
животни�    

е 1608 Продукти и технологии за застрояване на територията, други,  
посочени  

е 1609 Продукти и технологии за застрояване на територията,  
непосочени 
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е165 Авоари/Активи
Продукти или �редмети за икономическа размяна, на�ример �ари, сто�
ки, имущество и дру�и ценни �редмети, които са собственост на индиви�
да или върху които той/тя �ритежава �раво на �олзване�     

Включва: материални и нематериални продукти и стоки, финансови 
активи   

е 1650 Финансови активи    
 Продукти, на�ример �ари и дру�и финансови инструменти, кои�

то служат като средство за размяна срещу труд, �роизводствени  
мощности и услу�и�     

е 1651 Материални активи    
 Продукти и �редмети, на�ример къщи и земя, облекло,  

хранителни �родукти и техника, които служат като средство за  
размяна срещу труд, �роизводствени мощности и услу�и�    

е 1652 Нематериални активи  
 Продукти, на�ример интелектуална собственост, знания и  

умения, които служат като средство за размяна срещу труд,  
�роизводствени мощности и услу�и�      

е 1658 Активи, други, уточнени  

е 1659 Активи, неуточнени  

е198 Продукти и технология, други, уточнени  

е199 Продукти и технология, неуточнени  
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Глава 2 

Естествена среда и промени в околната среда,  
направени от човека 

е210 Физическа география
Характеристики на релефа на местността и водните обекти�  

Включва: Характеристики на географията, включени в орографията 
(релеф, качество и пространство на сушата и топографията, включи
телно надморска височина) и хидрографията (водните обекти, напри
мер езера, реки, морета)   

е 2100 Релеф на местността  
 Характеристики на релефа на местността, на�ример �ланини,  

хълмове, долини и равнини�   

е 2101 Водни обекти  
 Характеристики на водните обекти, на�ример езера, язовири,  

реки и �отоци�    

е 2108 Физическа география, други, уточнени  

е 2109 Физическа география, неуточнени  

е215 Население
Гру�и от хора, които живеят в дадена среда и с�оделят едни и същи осо�
бености, свързани с ада�тиране към околната среда�    

Включва: демографски промени; плътност на населението  

е 2150 Демографски промени  
 Промени в рамките на �ру�и хора, на�ример състав и изменения  

в общия брой на лицата, населяващи даден район, в резултат на  
раждания, смърт, застаряване на населението и ми�рация�      

е 2151 Плътност на населението  
 Брой на хората, населяващи единица �лощ, включително  

характеристики, като висока и ниска �лътност�   

е 2158 Население, друго уточнено 

е 2159 Население, неуточнено
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е220 Флора и фауна
Растения и животни   

Изключва: опитомени животни (е350); население (е215) 

е 2200 Растения  
 Всяко едно от различните фото синтезиращи, еукариотични  

мно�оклетъчни ор�анизми от царството �Растения“, които се  
характеризират с �роизводство на ембриони, съдържащи  
хлоро�ласти, с целулозни клетъчни стени, които са лишени от  
с�особност за �ридвижване, на�ример дървета, цветя, храсти и  
увивни растения�    

е 2201 Животни  
 Мно�оклетъчни ор�анизми от царство �Животни“, които се  

отличават от растенията �о някои с�ецифични характерни чер�
ти, на�ример с�особност за �ридвижване, не�фотосинтезиращ  
метаболизъм, ясно изразена реакция на стимулиране, о�раничен  
ръст и фиксирана телесна структура, на�ример диви или  
селскосто�ански животни, влечу�и, �тици, риби и бозайници�    

 Изключва: активи (е165); опитомени животни (е350)  

е 2208 Флора и фауна, други, уточнени   

е 2209 Флора и фауна, неуточнени  

е225 Климат
Метеороло�ични характеристики и явления, на�ример времето�   

Включва: температура, влажност, атмосферно налягане, валежи, вя
тър и сезонни промени.  

е 2250 Температура  
 Сте�ен на то�ло и студена, на�ример ниски и високи  тем�ера�

тури, нормална или екстремна тем�ература�     

е 2251 Влага    
 Сте�ен на влажност във въздуха, на�ример ниска и висока  

влажност�     

е 2252 Атмосферно налягане  
 Наля�ането на въздуха в околната среда, на�ример атмосфер�

ното наля�ане в зависимост от надморската височина и  
метеороло�ичните условия�  

е 2253 Валежи  
 Валеж от вла�а, на�ример дъжд, роса, сня�, су�рашица и  

�радушка�   
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е 2254 Вятър  
 По�силно или �о�слабо естествено движение на въздуха,  

на�ример лек вятър, силен вятър или �орив на вятъра�   

е 2255 Сезонни промени  
 Естествени, �ериодични и �редвидими �ромени �ри �ремина�

ване от един сезон в дру�, на�ример лято, есен, зима и �ролет�   

е 2258 Климат, друг уточнен   

е 2259 Климат, неуточнен  

е230 Природни явления
Гео�рафски и атмосферни изменения, които водят до нарушаване на ес�
тествената физическа среда на индивида и които се случват редовно или 
от време на време, на�ример земетресения, и екстремни и мно�о резки 
�ромени във времето, на�ример торнадо, ура�ан, тайфун, наводнение, 
�орски �ожари и ледена буря�       

е235 Събития, причинени от човека
Изменения или нарушения в естествената среда, �ричинени от човешка 
дейност, които мо�ат да �редизвикат нарушаване на ежедневната дей�
ност на човека, включително събития или обстоятелства, свързани с 
конфликти и войни, на�ример разселване на хора, разрушаване на соци�
алната инфраструктура, с�ради и земи, еколо�ични бедствия и замърся�
ване на сушата, водите и въздуха (на�р� токсични разливи)�    

е240 Светлина
Електрома�нитно излъчване, което �рави нещата видими чрез слънче�
вата светлина или чрез изкуствено осветление (на�р� свещи, маслени 
или �арафинови лам�и, о�ън и електричество) и което може да даде �о�
лезна или объркваща информация за света�      

Включва: интензивност на светлината; качество на светлината; цве
тови контрасти

е 2400 Интензивност на светлината  
 Сте�ен или количество енер�ия, излъчвана от �рироден източ�

ник на светлина (на�р� слънцето) или от изкуствен източник на  
светлина�    

е 2401 Качество на светлината   
 Естеството на �олучаваната светлина и свързаните с нея  

контрасти в цветовете, създавани във видимата околна среда,  
които мо�ат да дадат �олезна информация за света (на�р�  
визуална информация за наличието на стъ�ала или врата)  
или да създадат объркване (на�р� �рекалено мно�о визуални  
образи)�
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е 2408 Светлина, други, уточнени  

е 2409 Светлина, неуточнени  

е245 Промени, свързани с времето
Естествени, �ериодични и �редвидими �ромени във времето�    

Включва: цикъл на деня и нощта; лунни цикли  

е 2450 Цикли на деня и нощта  
 Естествени, �ериодични и �редвидими �ромени от ден към нощ  

и обратно, от нощ към ден, на�ример ден, нощ, зазоряване и  
здрачаване�     

е 2451 Лунни цикли  
 Естествени, �ериодични и �редвидими �ромени в �оложението  

на Луната с�рямо Земята�     

е 2458 Промени, свързани с времето, други, уточнени  

е 2459 Промени, свързани с времето, неуточнени  

е250 Звук
Явление, което може да бъде чуто или не, на�ример удар, звън, силен 
удар, �еене, свиркане, крещене и ше�нене, с каквато и да е сила, тембър 
или тон, което може да даде �олезна информация за света или да създа�
де объркване�     

Включва: интензивност на звука; качество на звука  

е 2500 Интензивност на звука   
 Ниво или сила на звуковото явление, о�ределяни от количество�

то на �енерираната енер�ия, �ри което високите енер�ийни нива 
се въз�риемат като силни звуци, а ниските енер�ийни нива – 
като тихи звуци�    

е 2501 Качество на звука   
 Характер на звука, о�ределян от дължината на вълната на звука 

и нейната характеристика, който се въз�риема като тембър и 
тон,  на�ример рязък или мелодичен; характерът на звука може 
да даде �олезна информация за света (на�р� лай на куче или мя�
укане на котка) или да създаде объркване (шумов фон)�       

е 2508 Звук, друг уточнен  

е 2509 Звук, неуточнен  
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 е255 Вибрация
Периодично или не�ериодично движение в една и обратна �осока на 
�редмет или лице, �ричинено от физическо нарушение на дадено �оло�
жение, на�ример клатене, друсане, тре�ерене, бързи резки движения на 
�редмети, с�ради или хора, �ричинени от малки или �олеми машини, 
самолет или взрив�     

Изключва: природни явления (е230), например вибриране или друсане на 
земята, причинено от земетресение    

е260 Качество на въздуха
Характеристики на атмосферния въздух (извън с�радите) и въздуха в 
затворени �омещения (вътре в с�радите), които мо�ат да дадат �олезна 
информация за света или да създадат объркване�    

Включва: качество на атмосферния въздух и на въздуха в помещенията  

е 2600 Качество на въздуха в затворени помещения  
 Естество на въздуха вътре в с�радите и в затворени �омещения,  

което се о�ределя от наличието на миризми, �ушек, влажност,  
климатична инсталация (контролирано качество на въздуха) 
или неконтролирано качество на въздуха, което може да даде 
�олезна информация за света (на�р� мирис на теч от �аз) или да 
създаде объркване (на�р� мно�о силна миризма на �арфюм)�     

е 2601 Качество на атмосферния въздух  
 Естество на въздуха извън с�радите и затворените �омещения,  

което се о�ределя от наличието на миризми, �ушек, влажност,  
ниво на озона и дру�и характеристики на атмосферния въздух,  
което може да даде �олезна информация за света (на�р� мирис 
на дъжд) или да създаде объркване (на�р� токсични миризми)�     

е �6�8 Качество на въздуха дру�, уточнен  

е �6�9 Качество на въздуха, неуточнен  

е298 Естествена среда и промени в околната среда, направени от човека, 
други, уточнени    

е299 Естествена среда и промени в околната среда, направени от човека, 
неуточнени  



МКФУЗ

195

Фактори на околната среда/Външни фактори

Глава 3 

Подкрепа и взаимоотношения 

Тази �лава се отнася за хора и животни, които дават �рактическа физическа и/или 
емоционална �одкре�а, �рижи, защита и �омощ, както и взаимоотношения с дру�и 
лица, в техния дом месторабота, в училище или �о време на и�ра или на дру�и видове 
ежедневни действия� В тази �лава не се �овори за отношението на лицето или хората, 
които �редоставят �омощта� О�исваният фактор на околната среда не е лицето или 
животното, а размерът на физическа и/или емоционална �одкре�а, �редоставяна от 
този човек и/или животно�      

е310 Най-близки членове на семейството
Лица, които имат кръвно родство или са свързани �о съ�ружеска 
линия или някаква дру�а роднинска линия, и които се �ризнават от 
обществената култура за не�осредствено семейство, на�ример съ�
�ру�/съ�ру�а, �артньори, родители, братя и сестри, деца, �риемни 
родители (осиновители) и баби и дядовци�     
Изключва: разширено семейство (е315); лица, които предоставят 
лична грижа, и персонални помощници (е340)   

е315 Разширено семейство
Лица, които имат кръвно родство �о семейна или съ�ружеска ли�
ния или някаква дру�а роднинска линия, �ризнато от обществената 
култура за разширено семейство, на�ример лели, чичовци, �лемен�
ници и �леменнички�    
Изключва: найблизките членове на семейството (е310) 

е320 Приятели
Близки лица, които участват във взаимоотношенията, �олзващи се 
с доверие и взаимна �одкре�а�    

е325 Познати, връстници, колеги, съседи и членове  
на местната общност
Лица – на�ример �ознати, връстници, коле�и, съседи и членове на 
местната общност – които се �ознават от местоработата, от учили�
ще или от място за �очивка, или са се за�ознали �ри дру�и житей�
ски обстоятелства, които с�оделят сходни демо�рафски характерис�
тики, на�ример възраст, �ол, вяра, етническа �ринадлежност, или 
имат сходни интереси�   
Изключва: сдружения и организационни услуги (е5550) 
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е330 Висшестоящи лица
Лица, които имат �равомощията да вземат решения от името на 
дру�и лица, и чиято социална функция или власт е социално о�ре�
делена и се основава на тяхната обществена, икономическа, култур�
на и рели�иозна роля в обществото, на�ример учители, работодате�
ли, инс�ектори, рели�иозни водачи, заместниците на лицата, които 
вземат решения, настойници и �о�ечители�     

е335 Лица, заемащи подчинена позиция
Лица, чийто ежедневен живот се влияе от висшестоящи лица на 
работното място, в училището или дру�аде, на�ример студенти, ра�
ботници и служители и членове на рели�иозна �ру�а�    
Изключва: найблизките членове на семейството (е310) 

е340 Лица, които предоставят лични грижи, и персонални помощници 
Лица, които �редоставят необходимите услу�и на дру�и лица като 
�омощ в ежедневните им дейности и за �од�ома�ане на ефектив�
ността им на работното място, във връзка с тяхното обучение или 
�ри дру�и житейски обстоятелства, �ри което услу�ите се за�лащат 
или със социални или частни средства, или се дават на доброволна 
основа, на�ример лица, �редоставящи �одкре�а във връзка с дома�
кинството и �рижите за дома, �ерсонални �омощници, �омощници 
за транс�орт, �латени �омощници, бавачки и дру�и лица, които с�а�
дат към кате�орията на основните об�рижващи лица�     
Изключва: найблизките членове на семейството (е310); разшире
ното семейство (е315); приятелите (е320); общи социални услуги за 
подпомагане (е5750); ерготерапевти (е355)  

е345 Непознати
Не�ознати лица, които нямат връзка �омежду си, или лица, които 
още не са установили взаимоотношения или връзка, включително 
лица, които даденото лице не �ознава, но които с�оделят житейска�
та ситуация с не�о, на�ример заместник�учители, коле�и и достав�
чици на здравни услу�и�    

е350 Опитомени животни 
Животни, които дават физическа, емоционална и �сихична �одкре�
�а, на�ример домашни животни (кучета, котки, �тици, риби и др�) и 
животни, из�олзвани за лична мобилност и транс�орт�     
Изключва: животни (е2201); активи (е165) 
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е355 Здравни специалисти
Всички доставчици на услу�и, които работят в сферата на здравео�
�азването, на�ример лекари, медицински сестри, физиотера�евти, 
ер�отера�евти (с�ециалисти �о трудова тера�ия), ло�о�еди, отола�
рин�олози, орто�еди�техници, �ротезисти, медицински социални 
работници�      
Изключва: други специалисти (е360)  

е360 Други специалисти 
Всички доставчици на услу�и, които работят извън сферата на 
здравната система, включително социални работници, юристи, учи�
тели, архитекти, �роектанти�     
Изключва: ерготерапевти (е355)  

е398 Подкрепа и взаимоотношения, други, уточнени   

е399 Подкрепа и взаимоотношения, неуточнени  



Фактори на околната среда/Външни фактори

198

МКФУЗ

Глава 4 

Нагласи / Манталитет 

Тази �лава се отнася за на�ласата, т�е� видимия резултат от нравите и обичаите, �ракти�
ките, идеоло�иите, ценностите, нормите, реалните убеждения и рели�иозните вярва�
ния� На�ласите влияят върху индивидуалното �оведение и социалния живот на всич�
ки нива – от междуличностните отношения и кварталната общност до �олитическите, 
икономически и �равни структури; така на�ример, личната и обществена на�ласа от�
носно бла�онадеждността и стойността на дадено лице като човешко същество може 
да мотивира �оложителни, �очтителни �рактики или отрицателни и дискриминаци�
онни �рактики (на�ример заклеймяване, вкарване в стереоти� и мар�инализиране 
или �ренебре�ване на лицето)� По�долу е дадена класификация на на�ласата от страна 
на хора, които се намират извън лицето, чието �оложение се о�исва� Това не е на�ласа 
на самото лице� Личната на�ласа е кате�оризирана с�оред вида на взаимоотношения�
та, изброени в Глава 3 �Фактори на околната среда“� Ценностите и вярванията не са за�
�исани с код, различен от кода на вида на на�ласата, тъй като се �ред�ола�а, че именно 
те са движещата сила на на�ласата�    

е410 Лична нагласа на най-близките членове на семейството 
Общо и конкретно мнение и вярвания на най�близките членове на се�
мейството за лицето или �о дру�и въ�роси (на�р� социални, �олити�
чески и икономически въ�роси), които влияят върху личната на�ласа 
и действия�    

е415 Лична нагласа на членовете на разширеното семейство
Общо и конкретно мнение и вярвания на членовете на разширеното 
семейство за лицето или �о дру�и въ�роси (на�р� социални, �олити�
чески и икономически въ�роси), които влияят върху личната на�ласа 
и действия�    

е420 Лична нагласа от страна на приятели
Общо и конкретно мнение и вярвания на �риятели за лицето или �о 
дру�и въ�роси (на�р� социални, �олитически и икономически въ�ро�
си), които влияят върху личната на�ласа и действия�    

е425 Лична нагласа на познати, връстници, колеги,  
съседи и членове на местната общност    
Общо и конкретно мнение и вярвания на �ознати, връстници, коле�и, 
съседи и членове на местната общност за лицето или �о дру�и въ�ро�
си (на�р� социални, �олитически и икономически въ�роси), които 
влияят върху личната на�ласа и действия�    

е430 Лична нагласа на висшестоящите лица  
Общо и конкретно мнение и вярвания на висшестоящите лица за ли�
цето или �о дру�и въ�роси (на�р� социални, �олитически и икономи�
чески въ�роси), които влияят върху личната на�ласа и действия�    
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е435 Лична нагласа на подчинени лица
Общо и конкретно мнение и вярвания на �одчинени лица за лицето 
или �о дру�и въ�роси (на�р� социални, �олитически и икономически 
въ�роси), които влияят върху личната на�ласа и действия�   

е440 Лична нагласа на доставчиците на персонални грижи и персонал-
ните помощници  
Общо и конкретно мнение и вярвания на доставчиците на �ерсонал�
ни �рижи и �ерсоналните �омощници за лицето или �о дру�и въ�ро�
си (на�р� социални, �олитически и икономически въ�роси), които 
влияят върху личната на�ласа и действия�   

е445 Лична нагласа на непознати
Общо и конкретно мнение и вярвания на не�ознати лица за лицето 
или �о дру�и въ�роси (на�р� социални, �олитически и икономически 
въ�роси), които влияят върху личната на�ласа и действия�   

е450 Лична нагласа на здравните специалисти  
Общо и конкретно мнение и вярвания на здравните с�ециалисти за 
лицето или �о дру�и въ�роси (на�р� социални, �олитически и иконо�
мически въ�роси), които влияят върху личната на�ласа и действия�   

е455 Лична нагласа на другите специалисти  
Общо и конкретно мнение и вярвания на с�ециалистите в сферата на 
здравео�азването и на дру�ите с�ециалисти за лицето или �о дру�и 
въ�роси (на�р� социални, �олитически и икономически въ�роси), ко�
ито влияят върху личната на�ласа и действия�    

е460 Социални нагласи
Общо и конкретно мнение и вярвания, характерни за хората от дадена 
културна среда, общност, субкултурна или дру�а социална �ру�а за 
дру�и лица или �о дру�и социални, �олитически и икономически въ�
�роси, които влияят върху �ру�овата или лична на�ласа и действия�   

е465 Обществени норми, практики и идеологии 
Нрави и обичаи, �рактики, �равила и абстрактни системи от  ценнос�
ти и нормативни вярвания (на�р� идеоло�ии, нормативен миро�лед 
и нравствена философия), които възникват в рамките на о�ределен 
социален контекст и влияят върху или създават социални и индиви�
дуални �рактики и норми на �оведение, на�ример социални норми на 
нравствено и рели�иозно �оведение и �рофесионална етика; рели�и�
озни доктрини и �роизтичащите от тях норми и �рактики; норми на 
обредни и неофициални събирания�     

е498 Нагласи, други, уточнени  

е499 Нагласи, неуточнени 
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Глава 5 

Услуги, системи и политики 

В тази �лава става дума за следното: 

��  Услуги, които о�ределят обезщетенията, структурираните �ро�рами и о�ерации 
в отделните обществени сектори, които имат за цел да от�оворят на нуждите на 
лицата� (В услу�ите са включени и лицата, които �и �редоставят�) Услу�ите мо�
�ат да бъдат обществени, частни и на доброволна основа; те мо�ат да се �редос�
тавят на местно, общинско, ре�ионално, щатско, �ровинциално, национално и 
международно ниво от лица, сдружения, ор�анизации, а�енции и �равителства� 
Стоките, �редоставяни с тези услу�и, мо�ат да имат общ характер или да бъдат 
ада�тирани или с�ециално �роектирани�     

��  Системи, които �редставляват средства за административен контрол и ор�ани�
зационни механизми, се създават от �равителството или от дру� �ризнат ор�ан 
на власт на местно, ре�ионално, национално и международно ниво� Тези системи 
имат за цел да ор�анизират, контролират и инс�ектират услу�ите, които �редос�
тавят обезщетенията, структурираните �ро�рами и о�ерациите в отделните об�
ществени сектори�      

3�  Политики, които са съставени от �равила, наредби, с�оразумения и стандарти, 
въведени от �равителството или от дру� �ризнат ор�ан на власт на местно, ре�
�ионално, национално и международно ниво� Политиките у�равляват и ре�ла�
ментират системите, които ор�анизират, контролират и инс�ектират услу�ите, 
структурираните �ро�рами и о�ерациите в отделните обществени сектори�      

е510 Услуги, системи и политики за производство на потребителски стоки
Услу�и, системи и �олитики, които у�равляват и оси�уряват �роизвод�
ството на �редмети и �родукти за консумация или у�отреба от хората�    

e 5100 Услуги за производството на потребителски стоки    
 Услу�и и �ро�рами за събиране, създаване, �роизводство и  

�реработване на �отребителски стоки и �родукти, на�ример 
за �родукти и техноло�ии, из�олзвани за мобилност, общу�
ване, обучение, транс�орт, заетост и домакинска работа,  
включително тези, които �редоставят тези услу�и�   

 Изключва: услуги за обучение и квалификация  (е5850); услуги  
за общуване (е5350); Глава 1
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е 5101 Системи за производство на потребителски стоки   
 Механизми за административен контрол и мониторин�,  

на�ример ре�ионални, национални и международни ор�аниза�
ции, които разработват стандарти (на�ример Международната 
ор�анизация �о стандартизация) и ор�ани на �отребителите, 
които у�равляват събирането, създаването, �роизводството и 
�реработването на �отребителските стоки и �родукти� 

е5102 Политики в областта на производството на потребителските  
стоки   

 Законодателство, наредби и стандарти за събиране, създаване,  
�роизводство и �реработване на �отребителски стоки и  
�родукти, на�ример какви стандартни трябва да се �риемат�    

е 5108 Услуги, системи и политики за производство на потребител-
ски стоки, други, уточнени 

е 5109 Услуги, системи и политики за производство на потребител-
ски стоки, неуточнени  

е515 Архитектурни и строителни услуги, системи и политики  
Услу�и, системи и �олитики за �роектиране и строителство на с�ради, 
обществени и частни�    

Изключва: услуги, системи и политики за планиране на откритото 
пространство (е520) 

е 5150 Архитектурни и строителни услуги  
 Услу�и и �ро�рами за �роектиране, строителство и �оддръж�

ка на жилищни с�ради, тър�овски обекти, �ромишлени и  
обществени с�ради, на�ример строителство на жилища,  
�рактическо внедряване на �ринци�ите на �роектирането,  
строителни норми, �равила и стандарти, включително тези,  
които �редоставят тези услу�и�     

е 5151 Архитектурни и строителни системи  
 Механизми за административен контрол и мониторин�, които  

у�равляват �ланирането, �роектирането, строителството и  
�оддръжката на жилищни с�ради, тър�овски обекти, �ро�
мишлени и обществени с�ради, на�ример с цел внедряване  
и мониторин� на строителните норми и стандарти, както и  
стандартите за �ротиво�ожарна и дру�а безо�асност� 
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е 5152 Архитектурни и строителни политики  
 Законодателство, наредби и стандарти, които ре�ламентират  

�ланирането, �роектирането, строителството и �оддръжката 
на жилищни с�ради, тър�овски обекти, �ромишлени и общест�
вени с�ради, на�ример �олитики относно строителните норми 
и стандарти и стандартите за �ротиво�ожарна и дру�а  безо�
�асност�     

е 5158 Архитектурни и строителни услуги, системи и политики, 
други, посочени   

е 5159 Архитектурни и строителни услуги, системи и политики, 
други, неуточнени  

е520 Услуги, системи и политики за планиране  
на откритото пространство
Услу�и, системи и �олитики за �ланиране, �роектиране, бла�оустроя�
ване и �оддържане на обществените земи (на�р� �аркове, �ори, край�
брежните линии, влажните зони) и частните земи в селската, край�
�радската и �радската среда�    

Изключва: архитектурни и строителни услуги, системи и политики 
(е515) 

е 5200 Услуги за планиране на откритото пространство 
 Услу�и и �ро�рами, които имат за цел �ланиране, създаване и  

�оддържане на �радска, край�радска, селска среда, среда за  
отдих и �очивка, зони за о�азване на �риродната среда, места  
за срещи и открити тър�овски �ространства (тър�овски  
�лощади, открити �азари), както и �ешеходни алеи и алеи за  
велоси�едисти със с�ецифична цел, включително тези, които  
�редоставят тези услу�и�    

 Изключва: Продукти за проектиране, строителство и изграж
дане на сгради за обществено ползване (е150) и частно полз
ване (е155); продукти за благоустройство на територията 
(е160)
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е 5201 Системи за планиране на откритото пространство  
 Механизми за административен контрол и мониторин�,  

на�ример с цел �рила�ане на местни, ре�ионални и национал�
ни закони за �ланирането, стандарти в �роектирането, �оли�
тики в областта на о�азване на наследството и �олитики �о 
бла�оустройство на околната среда, които у�равляват  �лани�
рането, �роектирането, бла�оустройството и �оддържането на 
откритото �ространство, включително селските, край�радски 
и �радски земи, �арковете, защитените зони и �риродните ре�
зервати�     

е 5202 Политики за планиране на откритото пространство  
 Законодателство, наредби и стандарти, които ре�ламентират  

�ланирането, �роектирането, бла�оустройството и �оддържа�
нето на откритото �ространство, включително селските земи, 
край�радските земи, �радските земи, �арковете,  защитените 
зони и �риродните резервати, на�ример местно, ре�ионално, 
национално законодателство в областта на �ланирането и 
бла�оустройството, стандарти в �роектирането, �олитики в 
областта на о�азване на наследството и �олитики �о бла�оу�
стройство на околната среда�    

е 5208 Услуги, системи и политики за планиране на откритото  
пространство, други, уточнени 

е 5209 Услуги, системи и политики за планиране на откритото  
пространство, неуточнени  

е525 Жилищни услуги, системи и политики
Услу�и, системи и �олитики за �редоставяне на �одслон и на жилища 
за настаняване на хора�     

е 5250 Жилищни услуги  
 Услу�и и �ро�рами, които имат за цел намиране, �редоставяне  

и �оддържане на къщи и �одслони за настаняване на хора,  
на�ример а�енции за недвижими имоти, ор�анизации �о  
настаняване, �риюти за бездомни хора, включително тези,  
които �редоставят тези услу�и�    

е 5251 Жилищни системи  
 Механизми за административен контрол и мониторин�, които 

у�равляват настаняването или �риютяването на хора, на�ри�
мер системи за внедряване и контрол на жилищната �олитика�   
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е 5252 Жилищна политика  
 Законодателство, наредби и стандарти, които ре�ламентират  

настаняването и �риютяването на хора, на�ример закони и  
�олитики за о�ределяне на �ри�одността на лицата да бъдат  
настанявани в жилища или �риюти, �олитики относно  
участието на �равителството в застрояването и �оддържането  
на жилищата, както и �олитики относно най��одходящите  
места и начини за строителство на жилища�     

е 5258 Жилищни услуги, системи и политики, други, уточнени 

е 5259 Жилищни услуги, системи и политики, неуточнени  

е530 Комунални услуги, системи и политики 
Услу�и, системи и �олитики за комунални услу�и, които са �ублична 
собственост, на�ример снабдяване с вода, �орива, електричество, кана�
лизация, обществен транс�орт основни услу�и�   

Изключва: услуги, системи и политика в областта на гражданската 
защита (е545) 

е 5300 Комунални услуги  
 Услу�и и �ро�рами за снабдяване на цялото население с  

основни източници на енер�ия (на�р� �орива и електричест�
во), канализация, вода и дру�и основни услу�и (на�р� авариен  
ремонт) за обитателите на жилищни и тър�овски ком�лекси,  
включително тези, които �редоставят тези услу�и�    

е 5301 Комунални системи  
 Механизми за административен контрол и мониторин�, които  

у�равляват �редоставянето на комунални услу�и, на�ример  
Съвети за здраве и безо�асност, Съвети на �отребителите�    

е 5302 Политики в областта на комуналните услуги  
 Законодателство, наредби и стандарти, които ре�ламентират  

�редоставянето на комунални услу�и, на�ример стандарти в  
областта на здравето и безо�асността, ре�ламентиращи  
доставянето и снабдяването с вода и �орива, �одобряване на 
хи�иенните условия в общностите, както и �олитики в област�
та на дру�ите основни услу�и и доставки �о време на недости� 
и �риродни бедствия�    

е 5308 Комунални услуги, системи и политики, други, уточнени 

е 5309 Комунални услуги, системи и политики, неуточнени 
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е535 Комуникационни услуги, системи и политики 
Услу�и, системи и �олитики за �редаване и обмен на информация�    

е 5350 Комуникационни услуги   
 Услу�и и �ро�рами, които имат за цел �редаване на инфор�

мация �о различен начин, на�ример �о телефон, факс,  
обикновена и въздушна �оща, електронна �оща и дру�и  
ком�ютърни системи (на�р� телефонно реле, телети�, теле  
текст, Интернет услу�и), включително тези, които �редоставят  
тези услу�и�      

 Изключва: медийни услуги (е 5600)  

е 5351 Комуникационни системи  
 Механизми за административен контрол и мониторин�,  

на�ример ре�улаторен ор�ан за телекомуникациите и дру�и  
�одобни ор�ани, които у�равляват �редаването на информа�
ция �о различен начин, включително �о телефон, факс, обик�
новена и въздушна �оща, електронна �оща и с ком�ютърни 
системи�     

е 5352 Комуникационни политики   
 Законодателство, наредби и стандарти, които ре�ламентират  

�редаването на информация �о различен начин, включително  
�о телефон, факс, обикновена и въздушна �оща, електронна  
�оща и с ком�ютърни системи, на�ример във връзка с  
�ри�одността за достъ� до комуникационните услу�и,  изис�
кванията за �ощенски адрес и стандартите за �редоставяне  
на телекомуникационни услу�и�     

е 5358 Комуникационни услуги, системи и политики, други,  
уточнени 

е 5359 Комуникационни услуги, системи и политики, неуточнени 

е540 Транспортни услуги, системи и политики 
Услу�и, системи и �олитики, които дават възможност на хората да се 
�ридвижват или да бъдат �ридвижвани от едно място на дру�о�    

е 5400 Транспортни услуги  
 Услу�и и �ро�рами, които имат за цел �ридвижване на хора и  

стоки �о шосе, �ътеки, железо�ътна линия, �о въздух и вода, с  
обществен или частен транс�орт, включително тези, които  
�редоставят тези услу�и�    

 Изключва: продукти за лична мобилност и транспорт (е115)
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е 5401 Транспортни системи  
 Механизми за административен контрол и мониторин�, които  

у�равляват �ридвижването на хора и стоки �о шосе, �ътеки,  
железо�ътна линия, �о въздух и вода, на�ример системи за  
о�ределяне на �ри�одността за у�равление на �ревозни  
средства, както и въвеждане на и контрол върху стандартите 
за здраве и безо�асност, които се из�олзват във всеки отделен 
ти� транс�орт�     

 Изключва: услуги, системи и политики в областта на  социал
ното осигуряване (е570) 

е 5402 Транспортни политики  
 Законодателство, наредби и стандарти, които ре�ламентират  

�ридвижването на хора и стоки �о шосе, �ътеки, железо�ътна  
линия, �о въздух и вода, на�ример закони и �олитики за  
�ланиране и транс�орт, �олитики за �редоставяне и достъ� на  
населението до обществените средства за транс�орт�    

е 5408 Транспортни услуги, системи и политики, други, уточнени 

е 5409 Транспортни услуги, системи и политики, неуточнени 

е545 Услуги, системи и политики в областта на гражданската защита  
Услу�и, системи и �олитика, които имат за цел о�азване на хората и 
имуществото�   

Изключва: комунални услуги, системи и  политики (е530) 

е 5450 Услуги в областта на гражданската защита  
 Услу�и и �ро�рами, ор�анизирани от общността, които имат 

за цел о�азване на хората и имуществото, на�ример �ротиво�
�ожарна служба, �олиция, аварийни служби и линейки,  
включително тези, които �редоставят тези услу�и�     

е 5451 Системи за гражданска защита  
 Механизми за административен контрол и мониторин�, които  

у�равляват о�азването на хората и имуществото, на�ример  
системи, които ор�анизират службите на �олицията, �ротиво�
�ожарната защита, с�ешните услу�и и линейките�     

е 5452 Политики в областта на гражданската защита   
 Законодателство, наредби и стандарти, които ре�ламентират  

о�азването на хората и имуществото, на�ример �олитики за  
оси�уряване на �олиция, �ротиво�ожарна защита, с�ешни  
услу�и и линейки�
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е 5458 Услуги, системи и политики в областта на гражданската  
защита, други, уточнени 

е 5459 Услуги, системи и политики в областта на гражданската  
защита, неуточнени 

е550 Правни услуги, системи и политики  
Услу�и, системи и �олитики в областта на законодателството; дру�и 
национални закони�   

е 5500 Правни услуги  
 Услу�и и �ро�рами, които имат за цел а �редоставят ком�е�

тенциите на държавата, заложени в �равните инструменти, 
на�ример съдилища, трибунали и дру�и ор�ани за изслушване 
и уреждане на �раждански с�орове и наказателни дела, защита 
чрез адвокат, нотариални услу�и, �осредничество, арбитраж и 
из�равителни домове и затвори, включително тези, които �ре�
доставят тези услу�и�    

е 5501 Правни системи  
 Механизми за административен контрол и мониторин�, които  

у�равляват �равораздаването, на�ример системи за �рила�ане 
и контрол върху формалните �равила (на�р� закони, наредби,  
обичайно �раво, рели�иозно �раво, международно законода�
телство и с�оразумения)�     

е 5502 Правни политики  
 Законодателство, наредби и стандарти, на�ример закони,  

обичайно �раво, рели�иозно �раво, международно законодател�
ство и с�оразумения, които ре�ламентират �равораздаването�     

е 5508 Правни услуги, системи и политики, други, уточнени 

е 5509 Правни услуги, системи и политики, неуточнени 

е555 Услуги, системи и политики, свързани със сдруженията  
и организациите  
Услу�и, системи и �олитики, които са свързани с �ру�и хора, които са 
се обединили в търсене на общи, нетър�овски интереси, чиято често 
срещана структура е асоциирано членство�    

е 5550 Услуги на сдружения и организации  
 Услу�и и �ро�рами, �редоставяни от хора, които са обединили  

усилията си в �реследване на общи, нетър�овски интереси,  
заедно с хора със същите интереси, �ри което �редоставянето  
на тези услу�и може да бъде свързано с членство, на�ример  
сдружения и ор�анизации, �редоставящи �очивка и развлечения, 
с�ортуване, културни и рели�иозни услу�и и взаимо�омощ�   
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е 5551 Системи на сдружения и организации  
 Механизми за административен контрол и мониторин�, които  

у�равляват взаимоотношенията и дейностите на хората, които  
са се ор�анизирали, водени от общи, нетър�овски интереси, и  
основаване и ръководство на сдружения и ор�анизации,  
на�ример за взаимо�омощ, за отдих, �очивка и развлечения,  
културни и рели�иозни ор�анизации и ор�анизации с несто�
�анска цел�    

е 5552 Политики на сдружения и организации  
 Законодателство, наредби и стандарти, които ре�ламентират  

взаимоотношенията и дейностите на хората, които са се  
ор�анизирали, водени от общи, нетър�овски интереси,  
на�ример �олитики, които ръководят създаването и ръковод�
ството на сдружения и ор�анизации, на�ример за взаимо�о�
мощ, за отдих, �очивка и развлечения, културни и рели�иозни 
ор�анизации и ор�анизации с несто�анска цел�     

е 5558 Услуги, системи и политики, свързани със сдруженията и  
организациите, други, уточнени  

е 5559 Услуги, системи и политики, свързани със сдруженията и  
организациите, неуточнени  

е560 Медийни услуги, системи и политики
Услу�и, системи и �олитики за �редоставяне на масови комуникации 
�осредством радиото, телевизията, вестниците и Интернет�     

е 5600 Медийни услуги  
 Услу�и и �ро�рами, които имат за цел �редоставяне на масови  

комуникации, на�ример радио, телевизия, скрито субтитрира�
не (за �лухи), съобщения в �ечатните издания, вестници, услу�
�и на Брайлово �исмо и ком�ютъризирани масови комуника�
ции (�световната мрежа“, Интернет), включително тези, които  
�редоставят тези услу�и�     

 Изключва: комуникационни услуги (е5350)
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е 5601 Медийни системи  
 Механизми за административен контрол и мониторин�, които  

у�равляват �редоставянето на новини и информация за  
масовата �ублика, на�ример стандарти, ре�ламентиращи  
съдържанието, раз�ространението, достъ�а до и методите на  
комуникация �о радиото, телевизията, съобщенията в  
�ечатните издания, вестниците и ком�ютъризираните масови  
комуникации (�световната мрежа“, Интернет)�    

 Включва: изисквания за предоставяне на скрити субтитри  
по телевизията, във вестникарските издания на Брайлово  
писмо и в други издания, както и радио предавания с теле  
текст 

 Изключва: комуникационни системи (е 5351) 

е 5602 Медийни политики  
 Законодателство, наредби и стандарти, които ре�ламентират  

�редоставянето на новини и информация за общата �ублика,  
на�ример �олитики, които ре�ламентират съдържанието,  
раз�ространението, достъ�а до и методите на комуникация �о  
радиото, телевизията, съобщенията в �ечатните издания,  
вестниците и ком�ютъризираните масови комуникации  
(�световната мрежа“, Интернет)�     

 Изключва: комуникационни политики (е 5352) 

е 5608 Медийни услуги, системи и политики, другиуточнени  

е 5609 Медийни услуги, системи и политики, неуточнени  

е565 Икономически услуги, системи и политики 
Услу�и, системи и �олитики, свързани с общата система на �роизвод�
ство, раз�ространение, �отребление и из�олзване на стоки и услу�и�    

Изключва: услуги, системи и политики в областта на социалното оси
гуряване (е570)

е 5650 Икономически услуги  
 Услу�и и �ро�рами, които имат за цел общия обем на �роиз�

водството, раз�ространението, �отреблението и из�олзването 
на стоки и услу�и, на�ример частния тър�овски сектор (на�р� 
дружества, кор�орации, частни �ред�риятия с несто�анска 
цел), �убличния сектор (на�р� обществените и тър�овски ус�
лу�и, както коо�еративни, така и кор�оративни), финансови�
те ор�анизации (на�р� банки и застрахователни институти), 
включително тези, които �редоставят тези услу�и�     

 Изключва: комунални услуги (е 5300 ); услуги в областта на  
труда и заетостта (е 5900)
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е 5651 Икономически системи  
 Механизми за административен контрол и мониторин�, които  

у�равляват �роизводството, раз�ространението, �отреблени�
ето и из�олзването на стоки и услу�и, на�ример за из�ълнение 
на �олитики и у�ражняване на контрол�     

 Изключва: комунални системи (е 5301); услуги в областта на  
труда и заетостта (е 5901) 

е 5652 Икономически политики  
 Законодателство, наредби и стандарти, които ре�ламентират  

�роизводството, раз�ространението, �отреблението и  из�олз�
ването на стоки и услу�и, на�ример икономическите доктри�
ни, �риети и из�ълнявани от �равителството�     

 Изключва: комунални политики (е 5302); услуги в областта  
на труда и заетостта (е 5902) 

е 5658 Икономически услуги, системи и политики, други, уточнени  

е 5659 Икономически услуги, системи и политики, неуточнени  

е570 Услуги, системи и политики в областта на социалното осигуряване 
Услу�и, системи и �олитики, които имат за цел �од�ома�ане на дохо�
дите на хора, които – �оради �ричини, свързани с възраст, бедност, 
безработица, здравословно състояние или увреждане – имат нужда от 
обществена �одкре�а, която се финансира от общите данъчни �остъ�
�ления в бюджета или от схеми с �лащане на вноски�    

Изключва: икономически услуги, системи и политики (е565) 

е 5700 Услуги в областта на социалното осигуряване  
 Услу�и и �ро�рами, които имат за цел �од�ома�ане на доходите 

на хора, които – �оради �ричини, свързани с възраст, бедност,  
безработица, здравословно състояние или увреждане – имат  
нужда от обществено �од�ома�ане, която се финансира от  
общите данъчни �остъ�ления в бюджета или от схеми с  
�лащане на вноски, на�ример услу�и за о�ределяне на �равото 
на �од�ома�ане, доставка или раз�ределяне на �лащанията на  
�омощите съ�ласно следните видове �ро�рами: �ро�рами за  
социална �омощ (на�р� обезщетения без �лащане на вноски,  
които служат за �од�ома�ане на бла�осъстоянието, ком�ен�
сиране на бедността и дру�и ком�енсации, основаващи  
се на �отребностите), �ро�рами за социално оси�уряване 
(на�р� схеми за оси�уряване срещу зло�олука или безработица 
с �лащане на вноски) и схеми за увреждания и свързаните с 
тях �енсионни схеми (на�р� �омощи за заместване на доходи�
те), включително тези, които �редоставят тези услу�и�    

 Изключва: услуги в областта на здравеопазването (е 5800)
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е 5701 Системи в областта на социалното осигуряване  
 Механизми за административен контрол и мониторин�, които  

у�равляват �ро�рамите и схемите за �од�ома�ане на доходите  
на хора, които – �оради �ричини, свързани с възраст, бедност,  
безработица, здравословно състояние или увреждане – имат  
нужда от обществена �одкре�а, на�ример системи за �рила�а�
не на �равилата и наредбите, ре�ламентиращи достъ�а до  
обезщетенията за социално �од�ома�ане, �од�ома�ане на  
бла�осъстоянието, �лащанията на оси�уровките за безработи�
ца, �енсиите за нетрудос�особност и обезщетенията за увреж�
дания       

е 5702 Политики в областта на социалното осигуряване  
 Законодателство, наредби и стандарти, които ре�ламентират  

�ро�рамите и схемите за �од�ома�ане на доходите на хора,  
които – �оради �ричини, свързани с възраст, бедност,  безра�
ботица, здравословно състояние или увреждане – имат  
нужда от социално �од�ома�ане, на�ример закони и наредби,  
ре�ламентиращи �равото на достъ� до социално �од�ома�ане,  
�од�ома�ане на бла�осъстоянието, �лащанията на оси�уров�
ките  за безработица, �енсиите за нетрудос�особност и  
обезщетенията, свързани с нетрудос�особност�    

е 5708 Услуги, системи и политики в областта на социалното  
осигуряване, други, уточнени  

е 5709 Услуги, системи и политики в областта на социалното  
осигуряване, неуточнени  

е575 Общи услуги, системи и политики в областта  
на социалното подпомагане  
Услу�и, системи и �олитики, които имат за цел �од�ома�ане на лицата, 
които се нуждаят от �омощ в области, като �азаруване, домакинска 
работа, транс�орт, самостоятелни �рижи и �рижи за дру�и хора, с цел 
да функционират �о��ълноценно в обществото�    

Изключва: услуги, системи и политики в областта на социалното 
осигуряване (е570); доставчици на персонални грижи и персонални по
мощници (е340); услуги, системи и политики в областта на здравео
пазването (е580) 

е 5750 Общи услуги в областта на социалното подпомагане  
 Услу�и и �ро�рами, които имат за цел социално �од�ома�ане 

на хора, които – �оради �ричини, свързани с възраст, бедност,  
безработица, здравословно състояние или увреждане – имат  
нужда от социално �од�ома�ане в области, като �азаруване,  
домакинска работа, транс�орт, самостоятелни �рижи и �рижи 
за дру�и хора, с цел да функционират �о��ълноценно в  
обществото�  
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е 5751 Общи системи за социално подпомагане 
 Механизми за административен контрол и мониторин�, които  

у�равляват �ро�рамите и схемите за социално �од�ома�ане на  
хора, които – �оради �ричини, свързани с възраст, бедност,  
безработица, здравословно състояние или увреждане –  
имат  нужда от социално �од�ома�ане, включително системи 
за �рила�ане на �равилата и наредбите, ре�ламентиращи дос�
тъ�а до услу�ите за социално �од�ома�ане, �од�ома�ане на  
бла�осъстоянието и �редоставянето на тези услу�и�     

е 5752 Общи политики за социално подпомагане  
 Законодателство, наредби и стандарти, които ре�ламентират  

�ро�рамата и схемите за социално �од�ома�ане на хора, кои�
то – �оради �ричини, свързани с възраст, бедност, безработи�
ца, здравословно състояние или увреждане – имат нужда от  
социално �од�ома�ане, включително законодателство и  
наредби, ре�ламентиращи достъ�а до социално �од�ома�ане�     

е 5758 Общи услуги, системи и политики в областта на социалната  
подкрепа, други, уточнени  

е 5759 Общи услуги, системи и политики в областта на социалната  
подкрепа, неуточнени  

е580 Здравни услуги, системи и политики
Системи, услу�и и �олитики за �рофилактика и лечение на здраво�
словни �роблеми, �редоставяне на медицинска рехабилитация и на�
сърчаване на здравословния начин на живот�    

Изключва: общи услуги, системи и политики за социално подпомагане 
(е575) 

е 5800 Здравни слуги  
 Услу�и и �ро�рами на местно, общинско, ре�ионално, щатско и  

национално ниво, които имат за цел извършване на �роцедури  
�ри лица с цел те да до�ринесат за �одобряване на тяхното  
физическо, �сихоло�ическо и социално бла�о�олучие, на�ри�
мер услу�и за �одобряване на тяхното здравословно състояние 
и �рофилактика на заболявания, �ървично здравно обслуж�
ване, интензивно лечение, рехабилитация и дъл�осрочни  
здравни �рижи; услу�и, които се финансират от бюджета или от  
частни източници и които се �редоставят на краткосрочна,  
дъл�осрочна, �ериодична или еднократна основа, които са част  
от широк набор от здравни услу�и, �редоставяни в общността,  
у дома, в училището или на работното място, в нес�ециализи�
рани или тясно с�ециализирани болници, клиники и домове 
за �рижи с настаняване и без настаняване, включително тези, 
които �редоставят тези услу�и�



МКФУЗ

213

Фактори на околната среда/Външни фактори

е 5801 Здравни системи 
 Механизми за административен контрол и мониторин�, които  

у�равляват целия с�ектър от услу�и, �редоставяни на лицата с  
о�лед на тяхното физическо, �сихоло�ическо и социално  
бла�о�олучие, �редоставяни в общността, у дома, в училището  
или на работното място, в нес�ециализирани или тясно  
с�ециализирани болници, клиники и домове за �рижи с  
настаняване и без настаняване, на�ример системи за �рила�ане  
на наредби и стандарти, ре�ламентиращи �равото на достъ� до  
услу�и, �редоставянето на �рибори, �омощни техноло�ии или  
дру�о ада�тирано оборудване, както и законодателство,  
на�ример закони в сферата на здравео�азването, които  
ре�ламентират о�ределени характеристики на здравната  
система, на�ример достъ�ност, универсалност, �реносимост,  
обществено финансиране и обхват�    

е 5802 Здравни политики  
 Законодателство, наредби и стандарти, които ре�ламентират  

целия с�ектър от услу�и, �редоставяни на лицата с о�лед на  
тяхното физическо, �сихоло�ическо и социално бла�о�олучие,  
�редоставяни в общността, у дома, в училището или на  
работното място, в нес�ециализирани или тясно с�ециализи�
рани болници, клиники и домове за �рижи с настаняване и без 
настаняване, на�ример �олитики и стандарти, ре�ламентира�
щи �равото на достъ� до услу�ите, �редоставянето на �рибори, 
�омощни техноло�ии или дру�о ада�тирано оборудване, както 
и законодателство, на�ример закони в сферата на здравео�аз�
ването, които ре�ламентират о�ределени характеристики на 
здравната система, на�ример достъ�ност, универсалност, �ре�
носимост, обществено финансиране и обхват�      

е 5808 Здравни услуги, системи и политики, други, уточнени  

е 5809 Здравни услуги, системи и политики, неуточнени  

е585 Услуги, системи и политики в системата  
на образованието и обучението  
Услу�и, системи и �олитики, които имат за цел �ридобиване, �оддър�
жане и усъвършенстване на �ознанията, екс�ертните умения и �ро�
фесионалните и творчески с�особности�  Виж Международната стан�
дартна класификация в образованието на ЮНЕСКО (ISCED��997)�
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е 5850 Услуги в областта на образованието и обучението  
 Услу�и и �ро�рами в областта на образованието и  

�ридобиването, �оддържането и усъвършенстването на  
�ознанията, екс�ертните умения и �рофесионалните и  
творчески с�особности, на�ример услу�ите и �ро�рамите,  
�редоставяни в различните сте�ени на образователната сис�
тема (на�р� �редучилищна �од�отовка, основно образование, 
средно образование, институции за обучение след средното  
образование, �рофесионални �ро�рами, �ро�рами за обучение 
и �ридобиване на умения, стаж и �родължаващо образова�
ние),  включително тези, които �редоставят тези услу�и�

е 5851 Системи в областта на образованието и обучението  
 Механизми за административен контрол и мониторин�, които  

у�равляват осъществяването на учебните �ро�рами, на�ример  
системи за внедряване на �олитики и стандарти, които  
о�ределят �равото на достъ� до общественото и частното  
образование и с�ециалните �ро�рами за нуждаещи се лица;  
местни, ре�ионални и национални съвети �о образованието 
или  дру�и авторитетни структури, които у�равляват  харак�
теристиките на образователната система, включително  
учебните �ро�рами, броя на учениците в един клас, броя на  
училищата в даден ре�ион, учебните такси и субсидии,  
с�ециалните �ро�рами за хранене и услу�ите за следучилищни 
занимания�      

е 5852 Политики в областта на образованието и обучението  
 Законодателство, наредби и стандарти, които ре�ламентират  

осъществяването на образователните �ро�рами, на�ример  
�олитики и стандарти, които о�ределят �равото на достъ� до 
общественото и частното образование и с�ециалните �ро�ра�
ми за нуждаещи се лица и о�ределят структурата на местните,  
ре�ионални и национални съвети �о образованието или дру�и  
авторитетни структури, които у�равляват характеристиките 
на образователната система, включително учебните �ро�рами,  
броя на учениците в един клас, броя на училищата в даден  
ре�ион, учебните такси и субсидии, с�ециалните �ро�рами за  
хранене и услу�ите за след�училищни занимания�    

е 5858 Услуги, системи и политики в системата на образованието и  
обучението, други, уточнени  

е 5859 Услуги, системи и политики в системата на образованието и  
обучението, неуточнени  
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е590 Услуги, системи и политики в областта на заетостта и труда  
Услу�и, системи и �олитики, свързани с намиране на �одходяща рабо�
та на лицата, които са безработни или си търсят дру�а работа, както и 
в �одкре�а на лица, които са вече наети, но търсят �овишение�     

Изключва: икономически услуги, системи и политики (е565) 

е 5900 Услуги в областта на заетостта и труда  
 Услу�и и �ро�рами, �редоставяни от местните, ре�ионални 

или национални власти или от частни ор�анизации с цел на�
миране на �одходяща работа на лицата, които са безработни 
или си търсят дру�а работа, както и в �одкре�а на лица, които 
са вече наети, на�ример различни услу�и на �азара на труда – 
търсене и �од�отовка за работа, възстановяване на работа,  
трудоустрояване, �оследващо �рофесионално обучение, здра�
ве и безо�асност на работното място, както и услу�и, свързани 
с работната среда (на�р� услу�и в областта на ер�ономията,  
човешките ресурси и у�равлението на служителите, услу�и в  
областта на трудовите �равоотношения, услу�и в областта на   
�рофесионалните сдружения), включително тези, които  
�редоставят тези услу�и�    

е 5901 Системи в областта на заетостта и труда  
 Механизми за административен контрол и мониторин�, които  

у�равляват раз�ределението на �рофесиите и дру�ите форми 
на труд срещу за�лащане в икономиката, на�ример системите 
за из�ълнение на �олитиките и стандартите в областта на  
разкриване на нови работни места, �арантиране на заетостта,  
�редварителна до�овореност за заетост и търсене на работа в  
конкурентна среда, трудови норми и трудово законодателство 
и �рофесионални съюзи�    

е 5902 Политики в областта на заетостта и труда  
 Законодателство, наредби и стандарти, които ре�ламентират 

раз�ределението на �рофесиите и дру�ите форми на труд 
срещу за�лащане в икономиката, на�ример стандарти и �о�
литики за разкриване на нови работни места, �арантиране на 
заетостта, �редварителна до�овореност за заетост и търсене на 
работа в конкурентна среда, трудови норми и трудово законо�
дателство и  �рофесионални съюзи�     

е 5908 Услуги, системи и политики в областта на заетостта и труда,  
други, уточнени 

е 5909 Услуги, системи и политики в областта на заетостта и труда, 
неуточнени 
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е595 Политически услуги и системи и политически курс
Услу�и, системи и �олитики, свързани с �ласуване, избори и у�рав�
лението на страната, на ре�иони и общности, както и международни 
ор�анизации�    

е 5950 Политически услуги 
 Услу�и и структури, на�ример ор�ани на местното, ре�ионал�

ното и националното у�равление, международни ор�анизации 
и хората, които се избират или номинират за даден �ост в тези 
структури, на�ример Ор�анизацията на обединените нации, 
Евро�ейския съюз, �равителства, ре�ионални ор�ани на  
у�равление, местни селски ор�ани на у�равление, традицион�
ни лидери�     

е 5951 Политически системи  
 Структури и свързаните с тях о�ерации, които ор�анизират  

�олитическата и икономическа власт в обществото, на�ример  
из�ълнителната и законодателната сфера на у�равлението,  
както и конституционното �раво и дру�ите �равни източни�
ци, които �и обличат в �равомощия, на�ример науката за  
�олитическото устройство, конституцията, структурите на  
из�ълнителната и законодателна сфери на властта, военните�     

е 5952 Политически курс   
 Законите и �олитиките, формулирани и �риложени чрез  

�олитическите системи, които у�равляват дейността на  
�олитическата система, на�ример �олитиките, които у�равля�
ват �редизборните кам�ании, ре�истрацията на �олитически�
те �артии, �ласуването, членството в международни ор�ани�
зации, включително до�оворите, конституционното �раво и 
дру�ите закони, уреждащи законодателната рамка и ре�ламен�
тирането�    

е 5958 Политически услуги и системи и политически курс,  
други, посочени 

е 5959 Политически услуги и системи и политически курс,  
непосочени 

е598 Услуги, системи и политики, други, уточнени  

е599 Услуги, системи и политики, неуточнени  
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Фактори на околната среда/Външни фактори
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Приложение 1 

Таксономични и терминологични въпроси 

Класификацията МКФУЗ е ор�анизирана в йерархична �одредба въз основа на след�
ните стандартни таксономични �ринци�и:  

•  Компонентите на „Функции и структури на организма“, „Дейности и участие“ и 
�Фактори на околната среда“ са класифицирани отделно едни от дру�и� Следо�
вателно, термин, който е включен в един от ком�онентите, не се �овтаря в дру� 
ком�онент�    

•  В рамките на всеки компонент са подредени категории, чиято графична струк�
тура на�омня разклонено дърво, �ри което кате�орията от �о�ниско ниво с�о�
деля отличителните черти на кате�ориите от �о�високо ниво, към които �ри�
надлежи�      

•  Категориите се изключват взаимно, т.е. няма две категории от едно и също 
ниво, които �ритежават еднакви отличителни черти� От дру�а страна, това не 
трябва да се смесва с из�олзването на �овече от една кате�ория за класифици�
ране на функционирането на дадено лице� Подобна �рактика се до�уска и дори 
се насърчава там, където това е необходимо�     

1. Термини за категориите в МКФУЗ 
Термините �редставляват обозначаване на дефинирани �онятия в езиков израз, на�
�ример думи и фрази� Повечето термини, �ри които се �оявява объркване, са �осо�
чени със своето �рактическо значение, така както са известни във всекидневната реч 
и начин на из�исване� Така на�ример, нарушени функции, увреждания и трайни ув�
реждания се из�олзват често като взаимно�заменими термини в ежедневен контекст, 
въ�реки че във версията на ICIDH от �98� �� тези термини са дадени с о�ределенията 
им, което означава, че имат точно о�ределено значение� По време на ревизията тер�
минът �трайно увреждане“ беше изоставен, а терминът �увреждане“ беше �риет като 
обобщаващо �онятие и за трите �ерс�ективи – телесна, индивидуална и обществена� 
От дру�а страна, необходимо е да се дефинират ясно и �рецизно отделните �онятия, 
за да може да се избере най��одходящият термин, за да се даде недвусмислен израз на 
основното �онятие� Това е особено важно, защото в качеството си на �исмена класи�
фикация МКФУЗ ще бъде �реведена на мно�о езици� Освен необходимостта от общо 
разбиране на �онятията, мно�о важно е да се �ости�не с�оразумение за онзи термин, 
който отразява най�добре съдържанието му в даден език� Възможно е да има мно�о 
алтернативи; решенията трябва да се вземат въз основа на точността, �риемливостта 
и цялостната �олза от термина� Надяваме се, че �олзата на МКФУЗ ще бъде толкова 
�оляма, колкото яснотата на нейния стил�      

За да се �ости�не тази цел, �о�долу са дадени бележки относно някои термини, из�олз�
вани в МКФУЗ:  



Приложения

220

МКФУЗ

Благосъстояние е обобщаващ термин, който обхваща цялата вселена от областите 
на човешкия живот, включително физическите, �сихични и социални ас�екти, кои�
то съставляват това, което можем да наречем �добър живот“� Областите на здравето 
са �од�ру�а от области, които съставляват цялата вселена на човешкия живот� Това 
взаимоотношение е �редставено в следната диа�рама, която �редставлява бла�осъс�
тоянието:  

Фи�� � Вселената на бла�осъстоянието   

Taxonomic and terminological issues ICF 
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the total universe of human life. This relationship is presented in the following 
diagram representing well-being: 
 

Fig. 1 The universe of well-being 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Health states and health domains: A health state is the level of functioning 
within a given health domain of ICF. Health domains denote areas of life that 
are interpreted to be within the “health” notion, such as those which, for health 
systems purposes, can be defined as the primary responsibility of the health 
system. ICF does not dictate a fixed boundary between health and health-related 
domains. There may be a grey zone depending on differing conceptualizations 
of health and health-related elements which can then be mapped onto the ICF 
domains.  

Health-related states and health-related domains:  A health-related state is the 
level of functioning within a given health-related domain of ICF. Health-related 
domains are those areas of functioning that, while they have a strong 
relationship to a health condition, are not likely to be the primary responsibility 
of the health system, but rather of other systems contributing to overall well-
being. In ICF, only those domains of well-being related to health are covered.    

Health condition is an umbrella term for disease (acute or chronic), disorder, 
injury or trauma.  A health condition may also include other circumstances such 
as pregnancy, ageing, stress, congenital anomaly, or genetic predisposition. 
Health conditions are coded using ICD-10.   

Functioning is an umbrella term for body functions, body structures, activities 
and participation. It denotes the positive aspects of the interaction between an 
individual (with a health condition) and that individual's contextual factors 
(environmental and personal factors).  

Other domains  
of well-being 
 Education 
 Employment 
 Environment  
 Etc.  

Health domains of well-
being 
 Seeing 
 Speaking 
 Remembering 
 Etc. 

Здравни области  
на благосъстоянието

• Виждане   

• Говорене   

• Помнене   

• и т.н. 

Други области              
на благосъстояние

• Образование

• Заетост

• Околна среда

• и т�н�   

    

Състояние на здравето и области на здравето: Състоянието на здравето е нивото 
на функциониране в рамките на дадена област на здравето �о МКФУЗ� Областите на 
здравето означават области от живота, които се тълкуват като области в рамките на 
�онятието �здраве“, на�ример онези, които – за целите на здравео�азването – мо�ат да 
бъдат о�ределени като най�важни за системата на здравето� МКФУЗ не нала�а стро�а 
�раница между здравето и свързаните с не�о области� Възможно е да има �сива зона“, в 
зависимост от различната конце�туализация на здравето и елементите, свързани със 
здравето, която да може да бъде изобразена �рафично в областите на МКФУЗ�      

Състояния, свързани със здравето, и области, свързани със здравето: Състояние�
то,  свързано със здравето, е нивото на функциониране в рамките на дадена област от 
МКФУЗ, свързана със здравето� Областите, свързани със здравето, са онези области 
на функциониране, които  до момента, в който имат силна връзка с дадено състояние 
на здравето – не мо�ат да се �ревърнат в области от �ървосте�енна важност за сис�
темата на здравето, а са �о�скоро част от дру�и системи, които до�ринасят за общото 
бла�осъстояние� МКФУЗ обхваща само онези области на бла�осъстоянието, които са 
свързани със здравето�    

Болестно състояние е  обобщаващ термин за заболяване (остро или хронично), раз�
стройство, нараняване или травма� Болестното състояние може също да включва и 
дру�и състояния, на�ример бременност, застаряване, стрес, вродена аномалия или �е�
нетично �редраз�оложение�      

Болестните състояния са обозначени с кодове, които се съдържат в МКБ����   
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Функциониране е обобщаващ термин за функции на ор�анизма, структури на ор�ани�
зма, дейности и участие� Той обозначава �оложителните ас�екти на взаимодействието 
между индивида (който има болестно състояние) и контекстуалните фактори на съ�
щия индивид (факторите на околната среда и личностните фактори)�      

Увреждания е обобщаващ термин  за нарушени функции, о�раничена дейност и о�ра�
ничено участие� Той обозначава отрицателните ас�екти на взаимодействието между 
индивида (който има болестно състояние) и контекстуалните фактори на същия ин�
дивид (факторите на околната среда и личностните фактори)�      

Функции на организма са физиоло�ичните функции на телесните системи, включи�
телно �сихичните функции� �Ор�анизъм“ се отнася за човешкия ор�анизъм като цяло, 
�оради което включва и мозъка� Следователно, към кате�орията �функции на ор�а�
низма“ се отнасят и менталните (или �сихични) функции� Статистическата норма за 
човешките същества е �риета за стандарт �ри тези функции�      

Структури на организма са структурните или анатомичните части на тялото, на�ри�
мер ор�ани, крайници и техните ком�оненти, класифицирани съ�ласно системите на 
ор�анизма� Статистическата норма за човешките същества е �риета за стандарт �ри 
тези функции�      

Увреждане е за�уба или аномалия на дадена структура на ор�анизма или физиоло�ич�
на функция (включително менталните функции)� Тук �аномалия“ се из�олзва един�
ствено в смисъл на съществено отклонение от �риетите статистически норми (тоест 
като отклонение от средното значение в рамките на измерени стандартни норми) и 
следва да се из�олзва само в този смисъл�     

Дейност е из�ълнението на дадена задача или действие от страна на индивида� Тя 
�редставлява личната �ерс�ектива на функционирането�      

Ограничения в дейността1�� са затрудненията, които индивидът среща �ри извърш�
ване на дейностите� О�раничението в дейността може да варира между леко и тежко 
отклонение, що се отнася до качеството или количеството �ри  из�ълнението на даде�
ната дейност �о начин или в размер, който се очаква �ри хора без болестно състояние�      

Участие е участието на лицето в дадена жизнена ситуация� Терминът обозначава  со�
циалната �ерс�ектива на функционирането�     

Ограничения в участието��� са �роблеми, с които индивидът се сблъсква в различни 
жизнени ситуации� Наличието на о�раничения в участието се о�ределя, като се на�ра�
ви сравнение с това, какво се очаква от участието на който и да е индивид без увреж�
дания в дадената култура или общество�    

Контекстуални фактори са факторите, които – взети заедно – съставляват �ълния 
контекст на живота на индивида и �о�конкретно всички данни и факти, въз основа на 

�� Терминът �о�раничения в дейността“ заменя термина �Увреждане“, из�олзван във версията на 
ICIDH от �98� ��  

�� Терминът �о�раничения в участието“ заменя термина �трайни увреждания“, из�олзван във версията 
на ICIDH от �98� � � 
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които МКФУЗ съставя класификация на състоянието на здравето� Контекстуалните 
фактори имат два структуро�образуващи ком�онента:  

Фактори на околната среда и личностни фактори   

Факторите на околната среда �редставляват ком�онент на МКФУЗ и се отнасят за 
всички ас�екти на външния и външен свят, които формират контекста на живота на 
индивида и като такива оказват влияние върху функционирането на този индивид� 
Факторите на околната среда включват физическия свят и не�овите характеристики, 
физическия свят, сътворен от човека, дру�ите хора, намиращи се в различни взаимо�
отношения и из�ълняващи различни роли, на�ласите и ценностите, социалните сис�
теми и услу�и, �олитиките, раз�оредбите и законите�     

Личностните фактори са контекстуални фактори, които се отнасят за самия инди�
вид, на�ример възраст, �ол, социален статут, жизнен о�ит и така нататък; засе�а те не 
са класифицирани в МКФУЗ, но �отребителите мо�ат да �и включат в своето �рило�
жение на класификацията�      

Фасилитаторите са фактори в околната среда на индивида, които �одобряват функ�
ционирането и намаляват увреждането в зависимост от това, дали �рисъстват в тази 
среда или отсъстват от нея� Те включват ас�екти от рода на достъ�на физическа сре�
да, наличие на съответните �омощни средства и техноло�ии, както и �оложителното 
отношение на дру�ите хора към увреждането; те също включват услу�и, системи и 
�олитики, които имат за цел да насърчат участието на всички хора с болестно със�
тояние във всички области на живота� Отсъствието на някой фактор може също да 
бъде фасилитатор, на�ример отсъствието на заклеймяване или на отрицателна на�
�ласа� Фасилитаторите мо�ат �редотвратят �ревръщането на дадено увреждане или 
о�раничение на дейността в о�раничение на участието, тъй като реалната възможност 
за извършване на дадено действие се увеличава, независимо от �роблема с функцио�
налната активност на индивида�      

Препятствията са фактори от околната среда на лицето, които о�раничават  функци�
онирането и създават увреждане в зависимост от това, дали �рисъстват или отсъстват� 
Тук са включени ас�екти, като на�ример достъ�ната физическа среда, ли�сата на необ�
ходимите �омощни техноло�ии, както и отрицателните на�ласи на хората към уврежда�
нето; те също включват услу�и, системи и �олитики, които или отсъстват, или �речат на 
участието на всички хора с болестно състояние във всички области на живота�       

Функционалната активност е конце�ция, която о�исва, в качеството си на о�реде�
лител, възможно най�високата сте�ен на функциониране, което лицето може да �о�
сти�не в някоя област от с�исъка с �Дейности и участие“ в даден момент от времето� 
Функционалната активност се измерва в уеднаквена или стандартна среда, �оради 
което отразява с�особността на индивида да се ада�тира към околната среда� Ком�о�
нентът �Фактори на околната среда“ може да се из�олзва за о�исание на характерис�
тиките на дадената уеднаквена или стандартна среда�      

Ефективността е конце�ция, която о�исва, в качеството си на о�ределител, какво 
�равят лицата в се�ашната си среда, �оради което тя �рибавя още един ас�ект –  �учас�
тие на лицето в житейските ситуации“� Актуалната околна среда е о�исана също и с 
�омощта на ком�онента �Фактори на околната среда“�       
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2. МКФУЗ като класификация 
За да се разбере цялостната класификация на МКФУЗ, важно е да се вникне в нейната 
структура� Това се вижда от о�ределенията на �осочените �о�долу термини, което е 
�оказано �рафично във Фи�� ��      

Класификация е цялостната структура и вселена на МКФУЗ� Това е висшият термин в 
йерархията�     

Дяловете на класификацията са всяка една от двете основни �одразделения на кла�
сификацията�     

• Дял 1 обхваща „Функциониране и увреждане“   

• Дял 2 обхваща „Контекстуалните фактори“   

Компоненти са всяко от двете основни �одразделения на дяловете�     

Ком�онентите на Дял � са: 

• Функции и структури на организма   

• Дейности и участие  

Ком�онентите на Дял � са:  

• Факторите на околната среда  

• Личностните фактори (не са класифицирани в МКФУЗ).  

Концепциите са о�ределени с �омощта на о�ределители със съответните кодове�   

В Дял � има четири конце�ции, а в Дял � – една�     

Конце�циите в Дял � са следните:  

• Изменение във функциите на организма  

• Изменение в структурата на организма  

• Функционална активност  

• Ефективност  

Конце�цията в Дял � е следната: 

• Външните фактори като фасилитатори или като препятствия   

Областите са �рактическа, смислена съвку�ност от свързани физиоло�ични функ�
ции, анатомични структури, действия, задачи или области от живота� Областите са 
част от отделните �лави и блокове в рамките на всеки ком�онент�     

Категориите са класове и �од�класове в рамките на една област от даден ком�онент, 
т�е�  класификационните единици�     

Нивата съставят йерархичния ред, като дават индикации за �одробностите в кате�о�
риите (т�е� раздробяване на областите и кате�ориите)� Първото ниво обхваща всички 
елементи от второто ниво и така нататък�    
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3. Определения на категориите в МКФУЗ  
О�ределенията са твърдения, които �осочват най�важните характеристики (т�е� ка�
чества, свойства и взаимоотношения) на �онятието, което е обозначено от кате�ория�
та� О�ределението �ояснява какво е нещото или �ризнакът, обозначен с термина, а от 
о�еративна �ледна точка отбелязва �о какво именно се различава от дру�и свързани 
неща или събития�    

При съставянето на о�ределения в кате�ориите на МКФУЗ са взети �редвид следните 
идеални отличителни характеристики на работните о�ределения, включително какво 
се включва и изключва, като са взети �редвид следните изисквания:  

•  О�ределенията трябва да бъдат смислени и да имат ло�ична �оследователност;   

•  �е трябва да идентифицират по уникален начин понятието, включено в катего�Те трябва да идентифицират �о уникален начин �онятието, включено в кате�о�
рията;    

•  �е трябва да притежават съществените елементи на понятието, както като наме�Те трябва да �ритежават съществените елементи на �онятието, както като наме�
рение (какъв е вътрешният смисъл на �онятието), така и в �о�широк смисъл (за 
какви �редмети и �ризнаци/сим�томи се отнася);    

•  �е трябва да бъдат точни и недвусмислени и да обхващат пълния смисъл на тер�Те трябва да бъдат точни и недвусмислени и да обхващат �ълния смисъл на тер�
мина;    

•  Те трябва да бъдат изразени от о�еративна �ледна точка (на�р� от �ледна точка на 
тежестта, времетраенето, относителното значение и възможните връзки);    

•  Те трябва да избя�ват �цикличните о�ределения“, т�е� самият термин или който 
и да е не�ов синоним не трябва да е включен в о�ределението, нито трябва да 
включва термин, о�ределен дру�аде, който из�олзва �ървия термин за своето 
о�ределение;    

•  Където е уместно, определенията трябва да се обвързват с най�близките етиоло�Където е уместно, о�ределенията трябва да се обвързват с най�близките етиоло�
�ични или интерактивни фактори;    

•  Те трябва да от�оварят на отличителните черти на термините от �о�високото 
ниво (т�е� термин от трето ниво трябва да включва общите характеристики на 
кате�орията от второ ниво, към която �ринадлежи);    

•  Те трябва да бъдат в съответствие с отличителните черти на термините �од тях 
(на�р� характеристиките на термин от второ ниво не мо�ат да �ротиворечат на 
тези на термините от третото ниво �од не�о);    

•  Те не мо�ат да бъдат символични или метафорични; трябва да бъдат работни;    

•  �е трябва да съдържат емпирични твърдения, които могат да бъдат наблюдава�Те трябва да съдържат ем�ирични твърдения, които мо�ат да бъдат наблюдава�
ни, из�робвани или извеждани �о не�ряк начин;    

•  Доколкото е възможно, о�ределенията трябва да бъдат изразени �о неутрален 
начин, без ненужен отрицателен оттенък;    

•  Те трябва да бъдат кратки и да избя�ват у�отребата на технически термини, 
доколкото това е възможно (с изключение на някои термини във �Функции и 
структури на ор�анизма“);    

•  Те трябва да имат уточнения, до�ълнени към тях, които �осочват синонимно 
значение и �римери, като вземат �редвид различията в културата и различията 
�рез целия живот;    
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•  �е трябва да имат и „изключения“ („Изключва“), с които да предупреждават по�Те трябва да имат и �изключения“ (�Изключва“), с които да �реду�реждават �о�
требителите, че е възможно да има объркване с дру�и термини, свързани с тях�  

4. Допълнителна забележка по отношение на терминологията  
В основата на терминоло�ията на всяка класификация стои фундаменталната разлика 
между класифицираните �ризнаци и структурата на самата класификация� По �ра�
вило, важно е да се �рави разлика между света и термините, които из�олзваме, за 
да о�ишем света� Така на�ример, термините �измерение“ и �област“ мо�ат да бъдат 
мно�о точно о�ределени, за да се о�ише света, докато о�ределението на термините 
�ком�онент“ и �кате�ория“ се отнася единствено за класификацията�    

Едновременно с това, съществува известно съответствие (т�е� съответстваща функ�
ция) между тези термини, �оради което е възможно термините да бъдат взаимно за�
меними за �олямо мнозинство от �отребители� Ако изискванията са мно�о тясно с�е�
циализирани, на�ример �ри съставяне на бази данни и научно моделиране, важно е 
�отребителите да идентифицират �оотделно, чрез из�олзване на ясна терминоло�ия, 
елементите на конце�туалния модел и тези на структурата на класификацията� Въ�ре�
ки това сме на мнение, че �рецизността и чистотата, характерни за този �одход, не си 
заслужават труда �оради това, че създават такова ниво на абстракция, което би мо�ло 
да �одко�ае �олезния ефект от МКФУЗ или, което е още �о�важно, да отблъсне броя 
на �отенциалните �отребители на тази класификация�    
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Приложение 2 

Насоки за обозначаване с код в МКФУЗ 

МКФУЗ е съставена с цел да бъдат обозначени с код различните здравни характерис�
тики и състоянията, свързани със здравето���   

Потребителите се съветват да �рочетат Въведението към МКФУЗ, �реди да �реминат 
към изучаване на �равилата за обозначаване с код и основните насоки� Освен това, 
настоятелно се �ре�оръчва на �отребителите да �олучат обучение относно из�олзва�
нето на класификацията чрез СЗО и мрежата от �артньорски центрове към Ор�ани�
зацията�    

По�долу са �редставени характеристики на класификацията, които имат отношение 
към нейната у�отреба�    

1. Организация и структура  
Дялове на класификацията 

МКФУЗ е ор�анизирана в два дяла�  

Дял � се състои от следните ком�оненти:  

•  Функции на организма и Структури на организма  

•  Дейности и участие  

Дял � се състои от следните ком�оненти:  

•  Фактори на околната среда  

•  Личностни фактори (понастоящем те не са класифицирани в МКФУЗ).   

Тези ком�оненти се обозначават с �рефикс във всеки код�    

•   (b) за Функции на ор�анизма  

•   (s) за Структури на ор�анизма  

•   (d) за Дейности и участие  

•  (e) за Фактори на околната среда (Външни фактори) 

Префиксът (d) обозначава областите в рамките на ком�онентите �Дейности и учас�d) обозначава областите в рамките на ком�онентите �Дейности и учас�) обозначава областите в рамките на ком�онентите �Дейности и учас�

22 Самото заболяване не трябва да бъде обозначено с код. Това може да се направи с помощта на Меж-
дународната статистическа класификация на болестите и свързаните с тях проблеми на здравето, 
Десето преработено издание (МКБ-10), което представлява класификация, разработена с цел да даде 
възможност за систематично регистриране, анализ, тълкуване и сравнение на данните за смъртност 
и заболеваемост в диагнозите на заболяванията и другите проблеми, свързани със здравето. Потре-
бителите на МКФУЗ се насърчават да използват тази класификация заедно с МКБ 10 (виж стр. 3 от 
Въведението, където става дума за припокриване между двете класификации).     



Приложения

228

МКФУЗ

тие“� По усмотрение на �отребителя, �рефиксът (d) може да се замести с (� � �c�ivi�y) 
или (p�p���icip��io�), за да от�оваря на �ървите букви на съответните термини, съот�p�p���icip��io�), за да от�оваря на �ървите букви на съответните термини, съот�), за да от�оваря на �ървите букви на съответните термини, съот�
ветно дейност и участие�   

След буквите (b), (s), (d) и (�) следва цифров код, който за�очва с номера на �лавата 
(една цифра), �оследван от второто ниво (две цифри) и третото и четвъртото ниво�34 
(всяко с �о една цифра)� Така на�ример, класификацията на �Функции на ор�анизма“ 
�ритежава следните кодове:  

b2  Сетивни функции и болка   (елемент от �ърво ниво)  

b210  Зрителни функции    (елемент от второ ниво)  

b2102  Качество на зрението   (елемент от трето ниво)  

b21022  Контрастна чувствителност  (елемент от четвърто ниво)  

В зависимост от нуждите на �олзвателя, на всяко ниво може да се раз�ърне всякакъв 
брой �риложими кодове� Може да е необходим �овече от един код на всяко ниво, за да 
се о�ише състоянието на дадено лице� Тези кодове мо�ат да бъдат взаимно свързани 
или независими�    

С�оред МКФУЗ здравословното състояние на дадено лице може да бъде обозначено с 
широка �ама от кодове, които обхващат всички области на ком�онентите на класифи�
кацията� Максималният брой кодове, налични за всяко �риложение, е 34 на ниво �ла�
ва (8 функции на ор�анизма, 8 структури на ор�анизма, 9 кода за ефективност и 9 кода 
за функционална активност); общият брой кодове �ри �озиции на две нива е 36�� На 
трето и четвърто ниво общият брой на кодовете може да дости�не �4�4, които � взети 
заедно � съставляват �ълната версия на класификацията� В реалните �риложения на 
МКФУЗ, набор от 3 до �8 кода може да се окаже достатъчен за о�исване на клиничен 
случай с точност до две нива (три цифри)� Общо взето, �о��одробната версия от чети�
ри нива е �редназначена за услу�и, �редоставяни от с�ециалисти (на�р� резултати от 
рехабилитацията, �ериатрия, �сихично здраве), докато класификацията на две нива 
може да се из�олзва за научни изследвания и оценка на резултатите от тера�ията�    

Областите трябва да бъдат обозначени с код �о отношение на даден момент (т�е� о�и�
санието да от�оваря на даден момент, като моментна снимка); тази �озиция е �о �од�
разбиране� От дру�а страна, ко�ато се из�олзват в �родължение на �о�дълъ� �ериод от 
време, възможно е да се о�ише траекторията им във времето или като �роцес� В такъв 
случай �олзвателите трябва сами да идентифицират свой стил на обозначаване с код 
и да �осочат времевата рамка, която из�олзват�      

Глави 

Всеки ком�онент от класификацията е ор�анизиран в �лави и области със съответ�
ното за�лавие, �од което следват общите кате�ории или конкретните термини� Така 
на�ример, в класификацията �Функции на ор�анизма“, Глава � се отнася за всички 
�сихични функции�    

�3 Само класификациите на Функциите на ор�анизма и Структурата на ор�анизма съдържат елементи 
от четвъртото ниво�  
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Блокове 

В мно�о случаи �лавите са �одразделени на �блокове“ от кате�ории� Така на�ример, в 
Глава 3 от класификацията �Дейности и участие“ (Общуване), има три блока: �Общу�
ване � �риемане“ (d3��–d3�9), �Общуване � съставяне/ �роизвеждане“ (d33�–d349) и 
�Раз�овор и из�олзване на средства и техники за общуване (d35��d369)� Блоковете са 
съставени с цел да улеснят �олзвателя и стро�о �о�леднато не �редставляват част от 
структурата на класификацията, �оради което �о �ринци� не биха били из�олзвани 
за целите на обозначаване с код�    

Категории  

В рамките на всяка �лава има отделни кате�ории от �о две, три и четири нива, всяка от 
които има кратко о�ределение и уточнения �Включва“ и �Изключва“, в зависимост от 
случая, чиято цел е да се �од�омо�не избора на най��одходящия код�    

Определения 

МКФУЗ съдържа стандартни работни о�ределения на здравето и областите, свърза�
ни с не�о, за разлика от �не�рофесионалните“ или дилетантски о�ределения на здра�
вето� Тези о�ределения о�исват най�важните характеристики на всяка област (на�р� 
качества, свойства, взаимоотношения) и съдържат информация за това, какво е вклю�
чено и изключено от дадената кате�ория� О�ределенията съдържат общо�риети о��
орни точки за оценка, така че те мо�ат да бъдат из�олзвани в научни изследвания и 
въ�росници; и обратно, резултатите от съществуващите средства за оценка мо�ат да 
бъдат обозначени с код с�оред условията за обозначаване на МКФУЗ� Така на�ример, 
функциите на острота на зрението са о�ределени с�оред функциите за монокулярна и 
бинокулярна острота от близко и далечно разстояние, за да може тежестта на �робле�
мите, свързани с  остротата на зрението, да бъде обозначена с код на следните нива: 
ли�сва, слаба, средна, тежка или �ълна�    

Допълнения за включване 

Уточнения и до�ълнения, обозначени с �Включва“, са �осочени в мно�о от кате�ории�
те след о�ределението� Те са сложени там като указател за съдържанието на кате�ори�
ята, без намерението да бъдат изчер�ателни� Ко�ато става дума за елементи от второ 
ниво, те обхващат всички включени елементи от трето ниво�     

Допълнения за изключване

Обозначени с �Изключва“, са �осочени уточнения там, където � �оради тяхното сход�
ство с дру�и термини � �риложението им може да се окаже �роблемно� Така на�ример, 
човек може да си �омисли, че кате�орията �Тоалет“ включва кате�орията �Грижи за 
частите на тялото“� За да се �олучи раз�раничаване между двете кате�ории, терминът 
�Тоалет“ е изключен от кате�орията а5�� �Грижи за частите на тялото“ и  вместо това 
е обозначен с код а53��   

„Други, уточнени“ 

На края на всяка �ру�а от включени елементи от трето и четвърто ниво, както и на 
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края на всяка �лава, има дру�и �с�ецифични“ кате�ории (те са обозначени с уникален 
код, завършващ с цифрата 8)� Те дават възможност за обозначаване с код на някои 
ас�екти на функционирането, които не са включени в нито една от дру�ите с�ецифич�
ни кате�ории� Там, където �рисъства израза �дру�и, уточнени“, �олзвателят трябва да 
о�редели новия елемент в до�ълнителен с�исък�    

Неуточнени 

Последните кате�ории във всички включени �ру�и елементи от трето и четвърто 
ниво, както и на края на всяка �лава, са кате�ориите �неуточнени“, които дават въз�
можност за обозначаване с код на някои функции, които мо�ат да се вместят в �ру�ата, 
но за които няма достатъчно информация, която да �озволи създаването на отделна 
с�ецифична кате�ория� Този код има същото значение, както и �осоченият не�осред�
ствено �о��оре код от второ и трето ниво, без никаква до�ълнителна информация 
(�о отношение на �блоковете“, кате�ориите �уточнени“ и �неуточнени“ са обединени 
в един�единствен термин, но се о�ределят вина�и чрез �оследната цифра на кода, а 
именно � 9)�     

Определители 

Кодовете на МКФУЗ изискват из�олзване на един или �овече о�ределители, които 
обозначат, на�ример, нивото на здравето или сте�ента на сериозност на дадения �ро�
блем� О�ределителите са обозначени с код като една, две или �овече цифри след точ�
ка� Из�олзването на който и да е код трябва да бъде съ�роводено най�малко от един 
о�ределител� Ако няма о�ределител, кодовете нямат никакъв �рисъщ смисъл (�о �од�
разбиране, СЗО тълкува не�ълните кодове като обозначаващи отсъствие на �роблем: 
��ххх���)�    

Първият о�ределител на �Функции и структури на ор�анизма“, о�ределителите за 
ефективност и функционална активност в �Дейности и участие“ и �ървият о�реде�
лител във �Фактори на околната среда“ о�исват обхвата на �роблемите в съответния 
ком�онент�     

Всички ком�оненти са изразени в количествена форма чрез из�олзване на един и същ 
общ (�енеричен) мащаб� Наличието на �роблем може да означава увреждане, о�ра�
ничение или �ре�ятствие, в зависимост от конце�цията� Трябва да се изберат �одхо�
дящите о�ределящи думи, както е �оказано �о�долу в скоби, в зависимост от съот�
ветната класификационна област (където ххх е �оредният номер на второто ниво на 
областта):  

xxx�� НЯМА �роблем (никакъв, ли�сващ, незначителен)   ��4 %

xxx�� ЛЕК �роблем  (слаб, в ниска сте�ен, ���)      5��4 %

xxx�� УМЕРЕН �роблем (среден, в достатъчна сте�ен���)     �5�49 %

xxx�3 ТЕЖЪК �роблем (във висока сте�ен, краен, ���)  5��95 %

xxx�4 ПЪЛЕН �роблем (цялостен, ���)     96���� %

xxx�8 не е уточнено 

xxx�9 не е �риложимо 
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Големи �оредици от �араметри са �осочени �о отношение на онези случаи, в кои�
то има разработени калибрирани инструменти за оценка или има дру�и стандарти, с 
които се дава количествен израз на увреждането, о�раничението на функционалната 
активност, �роблемите, свързани с ефективността, или �роблема, свързан с околната 
среда /фасилитатора� На�ример там, където в кода е �осочено �няма �роблем“ или 
��ълен �роблем“, до�устимата �раница на �решката е до 5%� О�ределението за �уме�
рен �роблем“ означава не �овече от �оловината от времето или �оловината скала на 
�ълно затруднение� Процентите следва да се калибрират в отделните области като 
�ерсентили с�рямо съответната съвку�ност от стандарти� За да може тази класифи�
кация да се из�олзва универсално, трябва да бъдат разработени �роцедури за оценка 
в резултат на научни изследвания�     

При ком�онента �Фактори на околната среда“ �ървият о�ределител може да се из�
�олзва също и за да се обозначи размера на �оложителното ас�екти на околната сре�
да или на фасилитаторите� За обозначаване на фасилитаторите може да се из�олзва 
същата скала ��4, но в този случай точката се замества със знак +: на�ример, в���+�� 
Факторите на околната среда мо�ат да се обозначат с код: (а) �о отношение на всеки 
ком�онент �оотделно или (б) без да се �рави �озоваване на конкретния ком�онент 
(виж раздел 3 �о�долу)� Първата о�ция е за �ред�очитане, тъй като тя обозначава �о�
ясно влиянието и �ричинно�следствената връзка�     

Допълнителни определители 

Може би различните �олзватели ще счетат, че е уместно и �олезно да добавят още ин�
формация към кода за обозначаване на всеки елемент� Има различни до�ълнителни 
о�ределители, които мо�ат да се окажат �олезни, както ще бъде с�оменато �о�нататък�    

Обозначаване с код на положителните аспекти 

По усмотрение на �олзвателя скалата на кодовете може да бъде раз�ърната, така че да 
включи �оложителните ас�екти на функционирането:  
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In the case of the Environmental Factors component, this first qualifier can also 
be used to denote the extent of positive aspects of the environment, or 
facilitators. To denote facilitators, the same 0–4 scale can be used, but the point 
is replaced by a plus sign: e.g. e110+2. Environmental factors can be coded 
either (i) in relation to each component; or (ii) without relation to each 
component (see section 3 below). The first style is preferable since it identifies 
the impact and attribution more clearly. 

Additional qualifiers 
For different users, it might be appropriate and helpful to add other kinds of 
information to the coding of each item. There are a variety of additional 
qualifiers that could be useful, as mentioned later.  

Coding positive aspects 
At the user’s discretion coding scales can be developed to capture the positive 
aspects of functioning:  
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2. Общи правила за обозначаване с код 
Посочените �о�долу �равила са от съществено значение за �рецизно извличане на 
информацията в различните области на из�олзване на класификацията�    

Изберете поредица от кодове, за да съставите профил на индивида  

МКФУЗ класифицира здравното състояние и състоянията, свързани със здравето, �о�
ради което изисква задаване на серия от кодове, които о�исват най�добре �рофила 
функционирането на даденото лице� МКФУЗ не е �класификация на събитията“, ка�
квато е МКБ���, в която дадено болестно състояние е класифицирано с един�един�
ствен код� Тъй като функционирането на даденото лице може да бъде нарушено на 
телесно ниво, индивидуално ниво и обществено ниво, �отребителят трябва вина�и да 
взема �редвид всички ком�оненти на класификацията, а именно �Функции и струк�
тури на ор�анизма“, �Дейности и участие“ и �Фактори на околната среда“� Въ�реки че 
може да е идеалистично да се �ред�ола�а, че във всеки отделен случай ще се вземат 
�од внимание всички възможни кодове, в зависимост от обстоятелствата, свързани с 
�осещението на �ациента, �отребителят трябва да избере най�ясно изразените кодове 
със съответната им цел, а именно � о�исание на историята на здравното състояние на 
�ациента�    

Информация, необходима за съставяне на кода  

Кодираната информация е вина�и в контекста на здравословното състояние� Въ�ре�
ки че за из�олзването на кодовете не е необходимо да се �роследява връзката меж�
ду болестното състояние и ас�ектите на функциониране и увреждане, които също са 
маркирани с кодове, МКФУЗ �редставлява класификация на състоянието на здравето, 
следователно �ред�ола�а наличието на някакво болестно състояние�   

Поради това информацията за това, какво даденото лице избира да �рави или да не 
�рави, не е свързана с функционален �роблем, свързан с болестно състояние, и не 
трябва да бъде обозначавана с код� Така на�ример, ако дадено лице реши да не �рави 
нови за�ознанства със съседи �о �ричини, които не са свързани с не�овото/ нейното 
здравословно състояние, в такъв случай не е уместно да се �олзва кате�ория d7���, 
която включва действия, отнасящи се до формиране на взаимоотношения� И  обра�
тно, ако решението на лицето е свързано с болестно състояние (на�р� де�ресия), то 
из�олзването на този код е уместно�     

Информацията, която отразява усещането на индивида за участие или удовлетворе�
ние от сте�ента на функциониране, не е обозначена с код в МКФУЗ засе�а� Бъдещите 
изследвания може би ще �редоставят до�ълнителни о�ределители, с чиято �омощ и 
тази информация ще може да бъде обозначена с код�    

Трябва да се обозначават с код само онези ас�екти от функционирането на лицето, ко�
ито се отнасят за �редварително о�ределена времева рамка� Функции, които са свър�
зани с �редишно �осещение и нямат никакво отношение към се�ашното �осещение, 
не следва да бъдат ре�истрирани�    

Експлицитна информация, която се отнася за кода  

Ко�ато избира кодове, �отребителят не трябва да �рави до�ускане относно взаимо�
връзката между увреждане на функции или структура на ор�анизма, о�раничения в 
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дейността или затруднения в участието� Така на�ример, ако дадено лице има о�рани�
чение във функционирането, свързано с �ридвижване, не е до�устимо да се �ред�о�
ла�а, че същото лице има увреждане в дви�ателните функции� По същата ло�ика, само 
от факта, че дадено лице има о�раничена функционална активност за �ридвижване, 
не може да се заключи, че той или тя имат �роблем с ефективността на �ридвижва�
нето� Потребителят трябва да �олучи ясна и точна информация относно функциите 
и структурите на ор�анизма и информация � относно функционалната активност и 
ефективността (в някои случаи, на�ример �сихичните функции, е необходимо да се 
на�рави заключение от дру�и наблюдения, тъй като въ�росната функция на ор�ани�
зма не може да бъде наблюдавана не�осредствено)�     

Специфична информация, която се отнася за кода 

Здравето и свързаните с не�о състояния трябва да се ре�истрират колкото е възможно 
най�точно, като се из�олзва най��одходящата кате�ория на МКФУЗ� Така на�ример, 
най�конкретният код за лице с никтало�ия е b����� �чувствителност към светлина“� 
Ако обаче това ниво на �одробности не може да бъде �риложено �оради каквато и да 
е �ричина, вместо не�о може да се из�олзва съответният �висшестоящ“ код от йерар�
хията (в дадения случай � b���� �Качество на зрението“, b��� �Функции на зрението“ 
или b� �Сетивни функции и болка“)�    

За да може �одходящият код са бъде идентифициран бързо и лесно, най�настойчиво 
се �ре�оръчва да се из�олзва браузърът на МКФУЗ�45, който има търсачка с електронен 
индекс на �ълната версия на класификацията� Освен не�о, може да се из�олзва и аз�
бучният индекс�    

3. Стандарти за оформяне на кода за компонента  
„Фактори на околната среда“  
За обозначаване с код на факторите на околната среда мо�ат да се из�олзват три стан�
дарта за оформяне на кода: 

Стандарт 1

Факторите на околната среда се обозначават с код независимо от дру�ите, без да се 
�рави връзка между тези кодове и функциите на ор�анизма, структурите на ор�ани�
зма и дейностите и участието�    

Функции на ор�анизма  ____________________

Структури на ор�анизма  ___________________

Дейности и участие  ___________________

Околна среда  __________________

24 Браузърът на МКФУЗ на различни езици може да бъде изтеглен от сайта на ICF: http://www.who.int/
classification/icf 
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Стандарт 2 

Факторите на околната среда се обозначават с код за всеки ком�онент�   

Функции на ор�анизма  _________________  E код ___________________

Структури на ор�анизма _________________  E код ___________________

Дейности и участие _____________________  E код ___________________

Стандарт 3

Факторите на околната среда се обозначават с код във връзка с о�ределителите на 
функционалната активност и ефективността в ком�онента �Дейности и участие“ за 
всеки елемент�    

О�ределител на функционалната активност _____________  E код _______________

О�ределител на ефективността  ________________________  E код _______________

4. Правила за обозначаване с код, специфични  
за всеки елемент  

4.1 Обозначаване с код на функциите на организма  

Определения 

Функциите на организма са физиоло�ичните функции на телесните системи (включи�
телно  �сихичните функции)� Уврежданията са �роблеми във функцията или струк�
турата на ор�анизма, �редставляващи значително отклонение или за�уба�   

Използване на определителя на телесните функции  

Функциите на ор�анизма са обозначени с код с един о�ределител, който �оказва сте�
�ента или обхвата на увреждането� Наличието на увреждане може да бъде идентифи�
цирано като за�уба или ли�са, редукция, добавка/�ридатък или излишък, и отклоне�
ние�    

Увреждането на лице с хеми�ареза може да се о�редели с код b73���  

Мускулна сила от едната страна на тялото:  

   Степен на увреждането (първи определител) 

b7302.______

След като се о�редели наличие на увреждане, то може да бъде измерено с�оред не�о�
вата сериозност, като се из�олзва общият о�ределител� На�ример:  
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b73����  СЛАБО увреждане на мускулната сила в едната страна на тялото   (5–�4%) 
b73����  СРЕДНО увреждане на мускулната сила в едната страна на тялото (�5–49%) 
b73���3  СИЛНО увреждане на мускулната сила в едната страна на тялото   (5�–95%) 
b73���4  ПЪЛНО увреждане на мускулната сила в едната страна на тялото   (96–���%) 

Отсъствието на увреждане (�о отношение на �редварително о�ределен �ра�) се обо�
значава със стойност ��“ на общия о�ределител� На�ример: 

b73���� НЯМА увреждане на мускулната сила в едната страна на тялото   

Ко�ато няма достатъчно информация, за да се уточни сте�ента на сериозност на 
увреждането, следва да се из�олзва стойността �8“� Така на�ример, ако в здравното 
досие на лицето �ише, че то страда от слабост в дясната страна на тялото, без да се 
�осочват никакви �одробности, може да се из�олзва следният код:  

b73���8 Увреждане на мускулната сила в едната страна на тялото, не е уточнено   

Възможно е да има ситуации, в които не е �одходящо да се из�олзва даден код� Така 
на�ример, кодът b65� �Функции на менструацията“ не е �риложим �ри жени, които 
още не са навършили о�ределена възраст или са �реминали тази възраст (�ременар�
хе или след мено�аузата)� В такива случаи се из�олзва стойността �9“:  

b65��9 �Функции на менструацията“, не е �риложимо  

Структурна корелация на функциите на организма  

Класификациите на �Функциите на ор�анизма“ и �Структурите на ор�анизма“ са 
разработени с цел да се из�олзват �аралелно� Ко�ато се из�олзва код на функция на 
ор�анизма, �отребителят трябва да на�рави с�равка и да види дали е �риложим съ�
ответният код на структурата на ор�анизма� Така на�ример, функциите на ор�ани�
зма включват основните човешки сетива, на�ример b����b��9 �Зрителни и свързани 
функции“, а техните структурни корелации са �осочени от s��� до s�3� като �Oко и 
свързаните с не�о структури“�    

Взаимовръзка между уврежданията  

Уврежданията мо�ат да доведат до дру�и увреждания; така на�ример, увреждането 
на мускулната сила може да �ричини увреждане на дви�ателните функции, уврежда�
нето на сърдечните функции може да доведе до увреждане на дихателните функции, 
увреждането на въз�риятията може да доведе до увреждане на мисловните функции�     

Идентифициране на уврежданията във функциите на организма  

Що се отнася до увреждания, които не мо�ат вина�и да се наблюдават директно (на�р� 
�сихичните функции), �отребителят може да си на�рави изводи за увреждането чрез 
наблюдение на �оведението� Така на�ример, в клинични условия може да се на�рави 
аналитична оценка на �аметта с �омощта на стандартни тестове и въ�реки че не е 
възможно да се �наблюдава“ реално мозъчната функция, в зависимост от резултатите 
на тестовете може разумно да се �ред�оложи, че �сихичните функции на �аметта са 
нарушени�    
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4.2 Обозначаване с код на структурите на организма  

Определения  

Структурите на организма са анатомичните части на тялото, на�ример ор�ани, край�
ници и техните ком�оненти� Уврежданията са �роблеми в дадена функция или струк�
тура на ор�анизма, които �редставляват съществено отклонение или за�уба/ли�са�    

Използване на определители за обозначаване  
с код на структурите на организма  

Структурите на ор�анизма се обозначават с кодове, които имат три о�ределителя� 
Първият о�ределител о�исва мащабите или сте�ента на увреждането, вторият о�ре�
делител се из�олзва за обозначаване на характера на изменението, а третият о�реде�
лител обозначава место�оложението на увреждането�     

Степен на увреждането (първи определител) 

Характер на увреждането (втори определител) 

Местоположение на увреждането (трети определител) 

s7300. __ __ __  

В Таблица �� са �осочени о�исателните схеми, из�олзвани за трите о�ределителя  

Таблица 1. Скала на определителите за структурите на организма 

 
Първи о�ределител 
Сте�ен на увреждането  

Втори о�ределител 
Характер на увреждането  

Трети о�ределител  
(�редложение) 
Место�оложение  
на увреждането  

� НЯМА увреждане  
� ЛЕКО увреждане  
� УМЕРЕНО увреждане  
3 ТЕЖКО увреждане  
4 ПЪЛНО увреждане  
8 не е уточнено  
9 не е �риложимо   

� няма �ромяна в структурата  
� �ълно отсъствие  
� частично отсъствие  
3 до�ълнителна част  
4 размери, не съответстващи 
на нормата  
5 �рекъсване  
6 изкривена �озиция  
7 качествени �ромени в струк�
турата, включително събиране 
на течност   
8 не е уточнено  
9 не е �риложимо  

� �овече от една област  
� вдясно  
� вляво  
3 и от двете страни  
4 от�ред  
5 отзад  
6 �роксимално  
7 дистално  
8 не е уточнено  
9 не е �риложимо  



МКФУЗ

237

Приложения

4.3 Обозначаване с код на компонента „Дейности и участие“  

Определения 

Дейност �редставлява из�ълнение на дадена задача или действие от индивида� Учас�
тието е дейност в житейска обстановка� О�раниченията в дейността са затрудненията, 
които индивидът може да из�итва �ри из�ълнение на дадена дейност(и)� О�раниче�
нията в участието са �роблемите, които индивидът може да из�итва във връзка с из�
вършване на дейности в житейски ситуации�    

Класификацията на �Дейности и участие“ е дадена в общ с�исък с области�   

Използване на определителите за функционална активност  
и ефективност  

Ком�онентът �Дейности и участие“ е обозначен с код, който �ритежава два о�редели�
теля: о�ределител за функционална активност, който заема �ървата цифра след точ�
ката, и о�ределител за ефективност, който заема втората цифра след точката� Кодът, 
който о�ределя кате�орията в с�исъка с �Дейности и участие“, заедно с двата о�реде�
лителя, съставя информационната матрица �о �одразбиране�     

Определител за ефективност (първи определител) 

Определител за функционална активност  
(без странична помощ) (втори определител) 

d4500. __ __ 

Информационна матрица   
(по подразбиране)   

О�ределителят за ефективност о�исва какво �рави индивидът в своята среда� Тъй 
като се�ашната среда е свързана и с обществен контекст, функционалната активност, 
която се ре�истрира от този о�ределител, може да се �одразбира и като �участие в 
жизнена ситуация“ или �жизненият о�ит“ на хората в реалния контекст на техния 
живот� Този контекст включва факторите на околната среда – т�е� всички ас�екти на 
физическия и социален свят и света на на�ласата, които мо�ат да бъдат обозначени с 
код чрез класификацията на ком�онента �Фактори на околната среда“�     

О�ределителят на функционалната активност о�исва с�особността на индивида да 
из�ълнява дадена задача или действие� Тази конце�ция характеризира възможно 
най�високата вероятна сте�ен на функциониране, която може да бъде �ости�ната от 
индивида в дадена област в даден момент� Пълната функционална активност на инди�
вида се измерва в уеднаквена или �стандартна“ среда, която неутрализира различното 
влияние на външната среда върху с�особностите на индивида� Стандартната среда 
може да бъде: (а) реална среда, която се из�олзва обичайно за оценка на функцио�
налната активност с �омощта на тестове; (б) в случаите, в които това е невъзможно, 
из�олзва се �риета среда, за която се до�уска, че �ритежава еднородно влияние� Тази 
среда може да се нарече �уеднаквена“ или �стандартна“� По този начин конце�цията 
за функционална активност отразява с�особността на индивида да се ада�тира към 
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околната среда� Тази ада�тация трябва да бъде една и съща за всички лица във всички 
страни, за да мо�ат да се �равят сравнителни изследвания на данните� По�точно каза�
но, характеристиките на уеднаквената или стандартна среда следва да бъдат обозначе�
ни с код от ком�онента �Фактори на околната среда“� Различията между функционал�
ната активност и ефективността отразяват разликата между влиянието на се�ашната 
среда и уеднаквената или стандартна среда и �о този начин �редставляват �олезно 
указание за това, какво може да се на�рави в околната среда на индивида, за да се �о�
добри ефективността�     

По �равило, о�ределителят за функционална активност без странична �омощ се из�
�олзва, за да се о�ише истинската с�особност на индивида, която не е �одобрена чрез 
�омощно средство или �омощ от �ерсонален �омощник� Тъй като о�ределителят за 
функционална активност е свързан със се�ашната среда на индивида, наличието на 
�омощни средства, �ерсонален �омощник или �ре�ятствия може да се наблюдава 
съвсем �ряко� Характерът на фасилитатора или �ре�ятствието може да се о�ише с 
�омощта на класификацията на ком�онента �Фактори на околната среда“�    

Факултативни определители 

Третият и четвъртият о�ределители (които са факултативни) дават на �отребителя 
възможност да обозначи с код функционалната активност със странична �омощ и 
ефективността без странична �омощ�    

Определител за ефективност (първи определител)   

Определител за функционална активност без странична 
помощ (втори определител)   

Определител за функционална активност със странична 
помощ (трети определител)   

Определител за ефективност без странична помощ (чет-
върти определител)   

d4500. __ __       ___ __

Информационна         
Матрица             Факултативни
(по подразбиране)             
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Допълнителни определители 

Петата цифрова �озиция е за�азена за о�ределители, които мо�ат да бъдат разрабо�
тени в бъдеще, на�ример о�ределител за участие или субективна удовлетвореност�    

Определител за ефективност (първи определител) 

Определител за функционална активност  
без странична помощ (втори определител) 

Определител за функционална активност  
със странична помощ (трети определител) 

Определител за ефективност без странична помощ  
(четвърти определител) 

Допълнителен определител (пети определител) 

d4500. __ __    __ __    __

Информационна     
Матрица        Факултативни      Допълнителен   
(по подразбиране)        (в етап на разработване)

Както о�ределителят за функционалната активност, така и о�ределителят за ефектив�
ността мо�ат да се из�олзват за обозначаване на функционална активност или ефек�
тивност със или без странична �омощ или �ерсонален �омощник, в съответствие с 
�осочената �о�долу скала (където ххх означава числото на областта от второ ниво):  

xxx��  НЯМА затруднение  
xxx��  ЛЕКО затруднение  
xxx��  УМЕРЕНО затруднение  
xxx�3  ТЕЖКО затруднение  
xxx�4  ПЪЛНО затруднение  
xxx�8  не е уточнено  
xxx�9  не е �риложимо  

Кога да използваме определителя за ефективност  
и кога – определителя за функционална активност  

Всеки един от тези о�ределители може да се из�олзва във всяка от изброените кате�
�ории� От дру�а страна, информацията, която те �редават във всеки отделен случай, е 
различна� Ко�ато се из�олзват и двата о�ределителя, резултатът е обединение на две 
конце�ции, тоест:  

   d4500.2 _
d4500. 2 1      
   d4500._ 1 
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Ако се из�олзва само един о�ределител, останалото неиз�олзвано �ространство няма 
да съдържа �8 или �9, а ще остане �разно, тъй като и двата о�ределителя �редставляват 
истински стойности на оценка, което �одсказва, че е из�олзван единият или дру�ият 
о�ределител�    

Примери относно приложението на двата определителя  

d45�� Ходене на къси разстояния  

От �ледна точка на определителя за ефективност, тази област е свързана с движение 
�еша в се�ашната среда на индивида, на�ример ходене �о различни �овърхности и 
�ри различни условия, с из�олзване на бастун, �роходилка или дру�и �омощни тех�
ноло�ии, на разстояние, което не �ревишава � км� Така на�ример, дви�ателната актив�
ност на лице, което е из�убило един крак �ри трудова зло�олука и отто�ава из�олзва 
бастун, обаче има средни затруднения �ри ходене �еша, тъй като тротоарите в не�о�
вия квартал са мно�о високи, а �овърхността им е хлъз�ава, може да бъде обозначена 
с код, както следва:  

d45���3 _ Средни о�раничения в ефективността �ри ходене на къси разстояния   

От �ледна точка на определителя на функционалната активност, тази област е свър�
зана със с�особността на лицето да се движи без странична �омощ� За да се ком�енси�
ра �роменливото влияние на различните видове околна среда, дви�ателната активност 
може да бъде оценена в �стандартна“ среда� Тази стандартна среда може да бъде: (а) 
реална среда, която се из�олзва обичайно за оценка на функционалната активност с 
�омощта на тестове; или (б) в случаите, в които това е невъзможно, из�олзва се �риета 
среда, за която се до�уска, че �ритежава еднородно влияние� Така на�ример, реалната 
дви�ателна с�особност на �орес�оменатото лице да се движи без бастун в стандартна 
среда (на�ример в среда, която е равна и чиято �овърхност не е хлъз�ава) би била сил�
но о�раничена� Именно затова функционалната активност на това лице може да бъде 
обозначена с код, както следва:  

d45���_ 3 Силно о�раничение във функционалната активност �ри ходене на къси 
разстояния    

Потребителите, които желаят да дадат �о�конкретно о�исание на се�ашната среда и 
стандартната среда за целите на из�олзване на о�ределителя за функционална актив�
ност и ефективност, трябва да из�олзват класификацията на ком�онента �Фактори на 
околната среда“ (виж стандарт за оформяне на код 3 за раздел �Фактори на околната 
среда“ �о��оре)�    

4.4 Обозначаване с код на факторите на околната среда  
Определения 

Факторите на околната среда �редставляват физическия и социален свят и света на 
на�ласата, в който хората живеят и се развиват.    

Използване на факторите на околната среда 

Факторите на околната среда �редставляват ком�онент на Дял � (�Контекстуални фак�
тори“) от класификацията� Факторите на околната среда трябва да бъдат взети �од вни�
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мание �ри всеки ком�онент на функционирането и следва да бъдат обозначени с код в 
съответствие с един от трите стандарта за оформяне на код, о�исани в раздел 3 �о��оре�   

Факторите на околната среда следва да се обозначават с код от �ледна точка на лице�
то, чието здравно състояние се о�исва� Така на�ример, намаляването на височината 
на бордюра (рам�а) на тротоар с �ладка �овърхност може да се обозначи с код като 
фасилитатор за човек с инвалидна количка, но също и като �ре�ятствие за човек с 
увредено зрение (незрящ)�    

О�ределителят �оказва сте�ента, в която даден фактор е фасилитатор или �ре�ят�
ствие�    

Има няколко �ричини, �оради които даден външен фактор може да се окаже фасилита�
тор или �ре�ятствие и ако е така, да се �осочи в какъв мащаб� Във връзка с фасилитато�
рите, кодиращото лице трябва да �омни различни важни въ�роси, на�ример сте�ен на 
достъ�ност на съответното средство, дали достъ�ът зависи от нещо или е �роменлив, 
какво е не�овото качество – добро или не, и така нататък� Ко�ато се  о�исват �ре�ят�
ствия, би било уместно да се �осочи колко често даденият фактор �речи на лицето, дали 
�ре�ятствието е �олямо или малко, дали може да се избе�не или не� Трябва също да се 
има �редвид, че факторите на околната среда мо�ат да бъдат �ре�ятствие било �оради 
своето �рисъствие (на�ример отрицателното отношение на дру�ите хора към хората с 
увреждания) или �оради отсъствие (на�ример ли�са на дадена услу�а, от която лицето 
с увреждане има нужда)� Влиянието на факторите на околната среда върху живота на 
хората с болестно състояние е най�разнообразно и мно�о сложно; надяваме се бъдещите 
научни изследвания да доведат до �о�добро разбиране на това взаимодействие и, евен�
туално, да докажат �олзата от втория о�ределител �ри тези фактори�    

В някои случаи различният набор от външни фактори се обобщава с един�единствен 
термин, на�ример бедност, развитие, селска или �радска среда, социален ка�итал� Тези 
общи термини не са �осочени в класификацията� По�скоро, кодиращото лице трябва 
да о�редели кои са съставните фактори и да �и обозначи с код� Повтаряме, че е необхо�
дима до�ълнителна изследователска работа, която ще о�редели дали общите термини 
съдържат недвусмислени, �оследователни �ру�и от фактори на околната среда, които 
са част от общите термини�     

Първи определител 

По�долу е �осочена �оложителна и отрицателна скала, сочещи размера на въздействи�
ето на даден фактор на околната среда, ко�ато се явява �ре�ятствие или фасилитатор� 
Точката, или разделителният знак, означава сама �о себе се �ре�ятствие, а знакът + 
обозначава фасилитатор, както е �осочено �о�долу�    

xxx��    НЯМА �ре�ятствие   xxx+�    НЯМА фасилитатор
xxx��   ЛЕКО �ре�ятствие   xxx+�    ЛЕК фасилитатор
xxx��    УМЕРЕНО �ре�ятствие   xxx+�    УМЕРЕН фасилитатор
xxx�3   ТЕЖКО/СЕРИОЗНО �ре�ятствие   xxx+3    ЗНАЧИТЕЛЕН фасилитатор
xxx�4   ПЪЛНО �ре�ятствие   xxx+4    ПЪЛЕН фасилитатор

xxx�8    �ре�ятствие, не е уточнено   xxx+8    фасилитатор, не е уточнено 
xxx�9    не е �риложимо   xxx�9     не е �риложимо 
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Приложение 3 

Възможно приложение на списъка с  
„Дейности и участие“  

Ком�онентът �Дейности и участие“ �редставлява неутрален с�исък на области, които 
обозначават различни дейности и сфери от живота� Всяка област съдържа кате�ории 
на различни нива, �одредени от най�общата към най��одробната (на�ример областта 
на Глава 4 �Мобилност“ съдържа �о�общи кате�ории, на�ример d45� �Ходене“, а �од 
нея е включен �о��одробният термин  d45�� �Ходене на къси разстояния“)� С�исъкът 
на областите с дейности и участие обхваща целия диа�азон на функционирането, ко�
ето може да бъде обозначено с код както на личностно ниво, така и на социално ниво�    

Както е �осочено във Въведението, този с�исък може да се из�олзва �о различни на�
чини, за да се обозначат конкретните �онятия �Дейности“ и �Участие“, които се дефи�
нирани в МКФУЗ, както следва:   

В контекста на здравето: 

Дейността е из�ълнението на дадена задача или действие от индивида�  

Участието е дейност в житейска ситуация�  

Има четири алтернативни о�ции за структуриране на взаимоотношението между 
дейностите (� – �c�ivi�y) и участието (p – p���icip��io�) в с�исъка с областите:  

(1) Отделни групи от области с дейности и области на участие (без припокриване)  

О�ределена �ру�а от кате�ории е обозначена с код само като дейности (на�ример зада�
чи или дейности, които индивидът извършва), а дру�а �ру�а – само като участие (т�е� 
дейност в житейска ситуация)� Затова тези две �ру�и се изключват взаимно�    

В тази о�ция �ру�ите от кате�ории с дейности и кате�ории с участие се о�ределят от 
�отребителя� Всяка кате�ория �редставлява елемент от дейност или елемент от учас�
тие, но не и двете едновременно� Така на�ример, областите мо�ат да бъдат �ру�ирани 
�о следния начин:  

a1   Обучение и �рила�ане на знанията  
a2   Общи задачи и изисквания  
a3   Комуникация 
a4   Мобилност 

p5   Самостоятелна �рижа 
p6   Домашен бит 
p7   Междуличностни взаимодействия 
        и взаимоотношения 
p8   Основни области от ежедневния 
        живот 
p9   Социален и обществен живот, живот 
в общността 
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Обозначаване на тази структура с код  

� Код на категорията;  qp qc (кате�ория, о�ределена като елемент на дейност)  
р Код на категорията;  qp qc (кате�ория, о�ределена като елемент на участие),  

където qp е о�ределител на ефективността, а qc е о�ределител на функционалната ак�
тивност� Ако се из�олзва о�ределителят на ефективността, то кате�орията – незави�
симо от това, дали е обозначена като елемент на дейност или елемент на участие – се 
тълкува от �ледна точка на конце�цията за ефективност; ако се из�олзва о�ределите�
лят на функционалната активност, за тълкуване на кате�орията се из�олзва конце��
цията за функционална активност, без значение дали е обозначена като елемент на 
дейност или елемент на участие�    

По този начин о�ция (�) �редоставя �ълната информационна матрица, без да има 
излишна информация или �ри�окриване�   

(2)  Частично припокриване между съвкупностите от дейности и областите на 
участие      

С�оред тази алтернатива, дадена �ру�а от дейности може да се тълкува както като 
елементи на дейност, така и като елементи на участие; с дру�и думи, една и съща ка�
те�ория се счита за отворена за тълкуване както с�рямо индивида (т�е� в качеството 
си на задача или дейност, която индивидът извършва), така и с�рямо обществото 
(т�е� дейност в житейска ситуация)�    

На�ример:  

a1 Обучение и �рила�ане на знанията  
a2 Общи задачи и изисквания  
a3 Комуникация p3 Комуникация  
a4 Мобилност p4 Мобилност  
a5 Самостоятелна �рижа p5 Самостоятелна �рижа  
а6 Домашен бит p6 Домашен бит  
 p7 Междуличностни взаимодействия и взаимо�

отношения  
 p8 Основни области от ежедневния живот 
 p9 Социален и обществен живот, живот в общ�

ността 

Обозначаване с код на тази структура  

Има о�раничение на броя на кате�ориите, които мо�ат да бъдат обозначени с код в 
тази структура� Не е възможно кате�ория, която се намира в рамките на ��ри�окри�
ването“, да има различни стойности на един и същ о�ределител (било на �ървия о�ре�
делител на ефективността или на втория о�ределител на функционалната активност), 
на�ример:  

� категория. � _        или   � категория. _ � 
p категория� �   p категория� _ � 
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Потребителят, който избере тази о�ция, вярва, че кодовете в �ри�окриващите се ка�
те�ории мо�ат да означават нещо дру�о, ко�ато обозначават дейности, а не участие, и 
обратното� От дру�а страна, в информационната матрица трябва да бъде в�исан един�
единствен код, който ще обозначава колонката с конкретния о�ределител�    

(3)  Конкретизирани категории като дейности и широки категории като участие, 
с или без припокриване  

Дру� �одход към задаване на о�ределения на дейностите и участието о�раничава учас�
тието в рамките на �о�широките, �о�общи кате�ории в дадена област (�римерно ка�
те�ории от �ърво ниво като за�лавията на �лавите), а дейностите влизат в �о��одроб�
ните кате�ории (на�р� кате�ории от трето и четвърто ниво)� Този �одход раз�раничава 
кате�ориите в някои или всички области в термините на широко срещу �о�тясно и 
детайлизирано различаване� От �ледна точка на �отребителя, някои области мо�ат да 
бъдат съставени изцяло (т�е� на всички нива на детайлизирането) от дейности или 
изцяло от участие�    

Така на�ример, d455� �Пълзене“ може да се тълкува като дейност, докато d455 �Дви�d455� �Пълзене“ може да се тълкува като дейност, докато d455 �Дви�455� �Пълзене“ може да се тълкува като дейност, докато d455 �Дви�d455 �Дви�455 �Дви�
жение“ може да се тълкува като участие�    

Има два възможни начина на работа с този �одход: (а) няма ��ри�окриване“, т�е� ако 
даден елемент е дейност, той не е участие; или (б) възможно е да има �ри�окриване, 
тъй като може би някои �отребители ще из�олзват �ълния с�исък във връзка с дей�
ностите и само някои общи за�лавия – във връзка с участието�    

Обозначаване с код на тази структура  

Както �ри о�ция (�) и о�ция (�)�    

(4)  Използване на едни и същи области както за дейности,  
така и за участие, с пълно припокриване на областите   

При тази о�ция всички области от с�исъка �Дейности и участие“ мо�ат да се раз�леж�
дат както като дейности, така и като участие� Всяка кате�ория може да се тълкува как�
то като функциониране на индивида (дейност), така и като дейност в житейска ситу�
ация (участие)�     

Така на�ример, d33� �Говорене“ може да се раз�лежда както като дейност, така и като 
участие�     

Лице, което няма �ласни връзки, може да �овори с �омощта на с�ома�ателно устрой�
ство� С�оред оценките, на�равени с �омощта на о�ределителите на функционална ак�
тивност и ефективност, това лице има:  
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Първи определител 

Умерено затруднение �о отношение на ефективността  
(вероятно дължащи се на контекстуални фактори,  
като личен стрес и отношението на дру�ите хора към не�о)   �

Втори определител 

Тежко затруднение във функционалната активност  
без с�ома�ателното устройство   3 

Трети определител 

Леко затруднение във функционалната активност  
със с�ома�ателното устройство    � 

С�оред информационната матрица на МКФУЗ, състоянието на това лице може да се 
обозначи с код �о следния начин:  

d33���3�

С�оред о�ция (4), то може да се обозначи и �о следния начин: 

�33���3�
p33���

В о�ция (4), в която се из�олзва както о�ределителят на ефективността, така и о�ре�
делителят на функционалната активност, има две стойности за една и съща клетка на 
информационната матрица на МКФУЗ: една � за дейностите и втора � за участието� 
Ако тези стойности са един и същи, няма конфликт, има само излишно �овторение� 
От дру�а страна, в случай на различни стойности �отребителите трябва да разработят 
�равило за вземане на решение за обозначаване с код за целите на информационната 
матрица, тъй като официалният стил на СЗО за обозначаване с код е следният:  

d категория qp qc 

Един от възможните начини за �реодоляване на редундантността е може би да се �ле�
да на о�ределителя на функционалната активност (с) като дейност, на о�ределителя на 
ефективността (р) като на участие�    

Дру�а възможност е да се разработят до�ълнителни о�ределители за участие, които 
улавят смисъла на �онятието �дейност в житейска ситуация“�    

Очаква се, че колкото �о�дъл�о се из�олзва МКФУЗ и колкото �овече ем�ирични дан�
ни се натру�ат, толкова �овече доказателства ще бъдат събрани за това, коя от �осо�
чените �о��оре о�ции е �ред�очитана от различните �отребители на класификаци�
ята� Ем�иричните изследвания също ще дадат �о�ясна �редстава за �рактическото 
из�олзване на �онятията за дейности и участие�   

Данните за това, как се из�олзват тези �онятия в различна среда в различните страни 
и за различни цели, мо�ат да бъдат �енерирани, след което ще �ослужат �ри следва�
щите ревизии на схемата�    
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Приложение 4 

Клинични случаи 

Посочените �о�долу �римери о�исват �риложението на �онятията от МКФУЗ в раз�
лични клинични случаи� Надяваме се, че те ще �омо�нат на �отребителите да разберат 
намерението и �риложението на основните �онятия и конце�ции, зале�нали в класи�
фикацията� Повече �одробности ще намерите в ръководството на СЗО за обучение и 
в наръчниците за обучителните курсове�    

Увреждане, което не води до ограничаване на функционалната активност и 
не създава проблеми с ефективността   

Ражда се дете с ли�сващ нокът (на ръката)� Тази деформация �редставлява увреждане 
на структурата, но не �речи на функцията на ръката на детето, нито на това, какво 
може да �рави детето с тази ръка; следователно, няма о�раничаване на функционал�
ната активност на детето� Освен това, може да няма и �роблем с ефективността, на�
�ример детето може да и�рае с дру�ите деца, без те да �о дразнят и без да не искат да 
и�раят с не�о �оради тази деформация� Следователно, това дете няма о�раничаване на 
функционалната активност, нито има �роблеми с ефективността�    

Увреждане, което не води до ограничаване на функционалната активност, 
но създава проблеми с ефективността   

Дете, болно от диабет, има увреждане на функция: �анкреасът му не функционира 
в достатъчна сте�ен, за да �роизвежда инсулин� Диабетът може да се контролира с 
медикаментозно лечение, �о�точно с инсулин� Ко�ато функциите на ор�анизма (ни�
вото на инсулина) са �од контрол, няма о�раничаване на функционалната активност, 
свързано с увреждането� От дру�а страна, дете, болно от диабет, може да има �роблем 
с ефективността, ко�ато общува с �риятели или връстници, особено ако това е свър�
зано с ядене, тъй като детето трябва да следва хранителен режим с �о�малко захар� 
Ли�сата на �одходяща за не�о храна може да създаде �речки� Затова детето ще има 
�о�слабо участие в общуването в се�ашната си среда, освен ако не се вземат мерки за 
�арантиране на наличие на �одходяща храна, въ�реки че детето няма о�раничаване на 
функционалната активност�    

Дру� �ример: лице, което страда от витили�о на кожата на лицето, но няма никакви 
дру�и физически о�лаквания� Този козметичен �роблем не води до о�раничения във 
функционалната активност� От дру�а страна, лицето може да живее в среда, в която 
витили�о се �риема не�равилно за �роказа, �оради което се счита, че е заразно забо�
ляване� Но в се�ашната среда на лицето това отрицателно отношение �редставлява 
�ре�ятствие в околната среда, което води до съществени �роблеми с ефективността в 
междуличностните отношения�    



МКФУЗ

247

Приложения

Увреждане, което води до ограничаване на функционалната активност и - в 
зависимост от обстоятелствата - до поява на проблеми с ефективността или 
до липса на такива проблеми

Психичните разстройства �редставляват значително отклонение в умственото разви�
тие� Те мо�ат да доведат до някои о�раничения в различни области на функционалната 
активност на лицето� От дру�а страна, факторите на околната среда мо�ат да �овлияят 
върху сте�ента на ефективност на лицето в различните области от живота� Така на�
�ример, дете с �одобно умствено увреждане може да не �о усеща като �речка в среда, в 
която общата съвку�ност от населението няма кой знае какви високи очаквания, така 
че детето �олучава набор от �ростички, �овтарящи се, но необходими задачи, които 
трябва да свърши� В такава среда детето ще работи ефективно в различни житейски 
ситуации�     

Дру�о дете с �одобно разстройство, което расте в конкурентна среда, характеризи�
раща се с високи изисквания за ус�еваемост в образованието, може да се сблъска с 
�овече �роблеми в ефективността в сравнение с �ървото дете�     

Този случай хвърля светлина върху два �роблема� Първият �роблем се отнася до 
факта, че общественият стандарт � нормата, с която обществото измерва начина на 
функциониране на даден индивид � трябва да се съ�оставя с конкретната среда, в ко�
ято живее това лице� Вторият �роблем се крие във факта, че наличието или отсъстви�
ето на фактори на околната среда мо�ат да улесняват функционирането на индивида 
или да �о затрудняват�      

Предишно увреждане, което не създава ограничения във функционалната 
активност, обаче все още причинява създава проблеми в ефективността    

Лице, което се е възстановило след остър �сихотичен е�изод, но �родължава да живее 
със сти�мата, че е имало ��сихични разстройства“, може да среща �роблеми с ефек�
тивността, ко�ато търси работа или в междуличностните си отношения �оради от�
рицателната на�ласа на хората в не�овата или нейната среда� Поради тази �ричина 
участието на това лице в заетостта и социалния живот е о�раничено�     

Различни увреждания и ограничения във функционалната активност, кои-
то водят до подобни проблеми с ефективността  

Дадено лице може да не бъде одобрено за работа, защото се счита, че сте�ента на не�
�овото или нейното увреждане (квадри�ле�ия) ще �о�речи на из�ълнението на ня�
кои изисквания в работата (на�ример из�олзване на ком�ютър с ръчна клавиатура)� 
Работното място няма условия за ада�тиране с цел улесняване на ефективността на 
лицето във връзка с конкретните изисквания на работата (на�ример раз�ознаване на 
�ласови команди, което замества ръчната клавиатура)�     

Дру�о лице с не толкова тежка форма на квадри�ле�ия може да �ритежава достатъчна 
функционална активност, от�оваряща на изискванията на конкретното работно мяс�
то, но също може да не бъде наето, защото квотата за наемане на работа на лица с 
увреждания е изчер�ана�     
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Трето лице, което е в състояние да извършва дейностите, изисквани от дадената рабо�
та, може да не бъде наето, защото той или тя са с о�раничена активност, която е облек�
чена частично чрез из�олзване на инвалидна количка, въ�реки че место�оложението 
на работното място не е достъ�но за инвалидни колички�      

И накрая, лице, което се движи с �омощта  на инвалидна количка, може да бъде наето 
на работа и има необходимата функционална активност за тази работа; всъщност, 
лицето из�ълнява задълженията си в дадения работен контекст� Въ�реки всичко, това 
лице може да среща �роблеми �ри из�ълнението в области, свързани с междулич�
ностните отношения със своите коле�и, защото няма достъ� до местата за �очивка, 
свързани с работното място� Този �роблем с ефективността �ри социалните контакти 
на местоработата може да �о�речи на възможностите на лицето за �овишение�      

И четирите лица имат �роблеми с ефективността в областта на заетостта �оради това, 
че различни фактори на околната среда взаимодействат с тяхното болестно състояние 
или увреждане� При �ървото лице �ре�ятствията в околната среда включват ли�са на 
възможност за ада�тиране на работната място и вероятно има и отрицателна на�ласа� 
Второто лице се сблъсква с отрицателната на�ласа �ри наемане на хора с увреждания� 
Третото лице няма достъ� в застроената среда, а �оследното лице се сблъсква с отри�
цателното отношение към хората с увреждания изобщо�     

Потенциално увреждане, което води до отчетливо изразени проблеми с 
ефективността, без да има ограничаване на функционалната активност    

Дадено лице работи с �ациенти със СПИН� Това лице е в добро здраве, но трябва да 
си �рави редовни �ре�леди за HIV� Лицето няма о�раничения във функционалната 
активност� Въ�реки това, хората, които �о �ознават лично, �одозират, че той/тя може 
да се е заразил/а с вируса на СПИН, �оради което �о отбя�ват� Това създава �олеми 
�роблеми в ефективността на лицето в областта на социалните му взаимодействия, в 
не�овия социален и обществен живот и живота му в общността� Не�овото участие е 
о�раничено, защото хората от не�овата среда имат отрицателна на�ласа към не�о�   

Увреждания, които не са още класифицирани в МКФУЗ и които водят до 
проблеми с ефективността

Майката на дадено лице е �очинала от рак на �ърдата� Лицето е на 45 �одини и неот�
давна е отишла доброволно на скринин�, където са й открили �енетичен код, който я 
изла�а на риск от рак на �ърдата� Тя няма никакви �роблеми във функциите и струк�
турите на ор�анизма, нито има о�раничена функционална активност, обаче нейната 
здравно�оси�урителна ком�ания отказва да й на�рави здравна застраховка �оради 
�овишения риск от рак на �ърдата� Участието й в областта �Грижа за здравето“ е о�ра�
ничено в резултат на �олитиката на здравно�оси�урителната й ком�ания�     
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Допълнителни примери 
Десет�одишно момче е из�ратено �ри ло�о�ед с диа�ноза на на�равлението �заеква�
не“� По време на �ре�леда се установява, че момчето има �роблеми, като неравномерен 
�овор, между�вербално и вътрешно�вербално ускоряване, �роблеми със синхронизи�
рането на �оворните движения и неадекватен �оворен ритъм (увреждания)� Момчето 
има �роблеми в училище �ри четене на �лас и раз�овор (о�раничения във функци�
оналната активност)� По време на �ру�овите дискусии той не �роявява инициатива 
да участва в раз�овора, въ�реки че би искал (�роблем с ефективността в областта на 
общуване с мно�о хора)� Участието на това момче в раз�оворите е о�раничено, ко�ато 
се намира в �ру�а, което се дължи на обществените норми и �рактики, които ре�ла�
ментират �равилното �ровеждане на раз�оворите�      

Четиридесет�одишна жена с контузия на врата в резултат на сблъсък (т�н� �камшичен 
удар“), който се е случил четири месеца �о�рано, се о�лаква от болки във врата, мно�о 
силно �лавоболие, виене на свят, намалена мускулна сила и състояние на тревожност 
(увреждания)� С�особността й да ходи, да �отви, да чисти, да работи с ком�ютър и да 
шофира кола е о�раничена (о�раничаване на функционалната активност)� След �осе�
щение �ри своя лекар двамата решават, че е �о�добре тя да изчака, докато �роблемите 
намалеят �оне малко, и едва след това да се върне на старата си работа, където е на 
�ълно работно време, с точно о�ределени часове (�роблеми с ефективността в облас�
тта на заетостта)� Ако �олитиката на работното й място в се�ашната й среда �озволява 
тя да работи на �ъвкаво работно време, като си взема от�уск, ко�ато сим�томите й се 
влошават рязко, и да си ходи вкъщи или да работи от дома си, нейното участие в об�
ластта на заетостта би се �одобрило съществено�      
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Приложение 5 

МКФУЗ и хората с увреждания 

От самото си начало, �роцесът на ревизия на МКФУЗ е извличал �олза от �риноса 
на хората с увреждания и ор�анизациите на тези хора� По�конкретно, международ�
ната ор�анизация на хора с увреждания Dis�bl�d P�opl�s’ I�������io��l �освети време 
и енер�ия на ревизирането на текста, �оради което МКФУЗ изказва бла�одарност за 
нейния �ринос�    

СЗО �ризнава значението на �ълноценното участие на хората с увреждания и техните 
ор�анизации в �рераз�леждането и �реработването на всяка класификация за функ�
ционирането и уврежданията� В качеството си на такава класификация, МКФУЗ ще 
служи за основа както за оценката, така и за измерването на уврежданията в различен 
научен, клиничен, административен и обществено��олитически контекст� В същото 
си качество МКФУЗ с�оделя своята за�риженост да не би да се из�олзва не�равомер�
но �о начини, които биха били в ущърб на интересите на хората с увреждания (виж 
�Етични насоки“ в Приложение 6)�     

СЗО �ризнава, �о�конкретно, че независимо от най�добрите намерения на всички 
съставители, самите термини, из�олзвани в класификацията, биха мо�ли да доведат 
до �оставяне на клеймо или обозначаване с етикет� За да се от�овори на тази за�ри�
женост, в началото на �роцеса беше взето решение да се изостави на�ълно термина 
�инвалидност“ (h��dic�p) �оради отрицателното значение на този термин на ан�лий�
ски език, а терминът �трайно увреждане/увреждане“ (dis�bili�y) да не се из�олзва като 
наименование на конкретен елемент от класификацията, а �о�скоро като обобщаващ 
термин с �о�широко значение�     

Все �ак, остава да се от�овори на трудния въ�рос как най�добре да се обозначат хора, 
които имат функционални о�раничения или затруднения в една или дру�а сте�ен� 
МКФУЗ из�олзва термина �увреждане“ (dis�bili�y), за да обозначи мно�оизмерния фе�
номен, който се �олучава в резултат на взаимодействието между хората и тяхната фи�
зическа и социална среда� Водени от различни съображения, ко�ато се �озовават на 
отделни лица, някои �ред�очитат да из�олзват термина �хора с увреждания“, а дру�и 
�ред�очитат да �и наричат �инвалиди“� На фона на това разно�ласие СЗО не може 
да �риеме някаква универсализирана �рактика; не е уместно и за МКФУЗ да �риеме 
твърдо един �одход за сметка на дру�� Вместо това, СЗО �отвърждава отново значе�
нието на �ринци�а, че хората имат �раво да се наричат с такова име, каквото изберат�     

Освен това, важно е да се �одчертае, че МКФУЗ изобщо не е класификация на хората� 
МКФУЗ �редставлява класификация на характеристиките на здравното състояние на 
хората в контекста на техните лични, житейски ситуации и с отчитане на влиянието на 
различни фактори на околната среда� Тя отразява взаимодействието между здравните 
характеристики и онези контекстуални фактори, които водят до увреждане� Именно 
�оради това хората не мо�ат да бъдат свеждани до сте�ента на своето увреждане, нито 
мо�ат да бъдат характеризирани единствено чрез дадено увреждане, о�раничаването 
на дейността им или затрудненията, които имат �о отношение на участието си� Така 
на�ример, вместо да се �озове на �лице с умствени увреждания“, класификацията из�
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�олзва израза �лице с �роблеми в обучението“� По този начин МКФУЗ иска да избе�не 
всякакво �озоваване на лицето чрез термин, свързан с болестното му състояние или 
вида на увреждането, а �о�скоро като из�олзва ако не �оложителна, то �оне неутрална 
и конкретна фразеоло�ия в цялата класификация�     

С цел да се с�равят �о�добре с на�ълно обоснованото о�асение от систематичното 
ле�ене на етикети на хората, кате�ориите в МКФУЗ са обозначели �о неутрален на�
чин � за да се избе�не обезценяването, сти�матизирането и неуместния �од�смисъл, 
който се вла�а� От дру�а страна, този �одход е свързан с един дру� �роблем � нещо, 
което може да се нарече �изчистване на термините“� Отрицателните характеристики 
на болестното състояние на даден човек и начинът, �о който дру�ите хора реа�ират на 
тях, не зависят от термините, които се из�олзват за обозначаване на даденото състоя�
ние� Както и да се нарече дадено увреждане, то съществува, независимо от етикетите� 
Проблемът не е само езиков; това е �реди всичко �роблем, свързан с отношението и 
на�ласата на дру�ите хора и цялото общество към уврежданията� Това, от което има�
ме нужда, е да намерим точното съдържание и �равилната у�отреба на термините и 
класификацията�      

СЗО е �оела задължението да �ола�а не�рестанни усилия, за да �арантира, че хората с 
увреждания ще �олучат �овече възможности чрез класификацията и оценката, а няма 
да бъдат лишени от �рава или �оставени �ри небла�о�риятни условия�      

Има надежда, че самите хора с увреждания ще до�ринесат за из�олзването и развити�
ето на МКФУЗ във всички области на класификацията� В качеството си на учени, ме�
ниджъри и �олитици, хората с увреждания ще съдействат за разработване на �рото�
коли и средства, които се основават на класификацията МКФУЗ� Освен това, МКФУЗ 
�редставлява мощно средство за ем�ирически обоснована защита на интересите и 
застъ�ничество� Класификацията �редоставя надеждни сравнителни данни за фор�
мулиране на убедителни доводи в �олза на �ромяната� Тясната �ледна точка, че увреж�
данията са колкото резултат на �речки в околната среда, толкова и на болестно състо�
яние или нарушени функции  трябва да бъде �роменена, най�на�ред � чрез съставяне 
на �ро�рама за изследвания и след това � чрез �олучаване на валидни и достоверни 
доказателства� Тези доказателства мо�ат да доведат до реална обществена �ромяна за 
хората с увреждания в цял свят�      

Из�олзването на МКФУЗ може да даде тласък на застъ�ничеството� Тъй като основ�
ната цел на застъ�ничеството е да идентифицира мерки за намеса, които мо�ат да �о�
добрят сте�ента на участие на хората с увреждания, МКФУЗ може да �омо�не в тази 
насока, като �осочи къде се намира основният ��роблем“ на увреждането � дали е в 
околната среда �од формата на �ре�ятствие или ли�са на фасилитатор, или се крие в 
о�раничената функционална активност на самия индивид, или е комбинация от фак�
тори� С �омощта на тази класификация всяка мярка за намеса може да бъде насочена 
в �равилната �осока, а влиянието на намесата върху сте�ента на участие може да бъде 
контролирано и измерено� По този начин мо�ат да се �ости�нат конкретни цели, които 
се основават на доказателствен материал, като �о този начин ще се �ости�не всеобх�
ватно из�ълнение на всички цели на застъ�ничеството�      
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Приложение 6

Етични насоки за използването на МКФУЗ 

Всеки научен инструмент може да се из�олзва не�равилно; с не�о може да се злоу�о�
треби� Би било наивно да вярваме, че класификационна система, като МКФУЗ, няма 
нико�а да бъде из�олзвана в ущърб на хората� Както е �ояснено в Приложение 5, още в 
самото начало в �роцеса на �рераз�леждане на МКФУЗучастваха хора с увреждания и 
техните застъ�нически ор�анизации� Техният �ринос доведе до съществени �ромени 
в терминоло�ията, съдържанието и структурата на МКФУЗ� Това �риложение съдър�
жа някои основни насоки за етично из�олзване на класификацията МКФУЗ� Съвсем 
очевидно е, че никакъв с�исък с �ре�оръки не може да �редвиди всички форми на 
злоу�отреба с класификацията или с дру�о научно средство; освен това, няма �ре�о�
ръки или инструкции, които сами �о себе си биха �о�речили на някаква злоу�отреба� 
Този документ не е изключение от �равилото� Надеждата е, че ако се обърне внимание 
на дадените �о�долу �ре�оръки, това би намалило риска от из�олзването на МКФУЗ 
�о начин, който би бил неуважителен и вреден за хората с увреждания�    

Уважение и конфиденциалност 

(�)  МКФУЗ трябва да се из�олзва вина�и със зачитане на �рисъщата ценност и неза�
висимост на всеки човек�     

(�)  МКФУЗ не трябва да се из�олзва нико�а, за да се дават етикети на хората или те 
да се окачествяват дру�ояче, освен с термините, �осочени в една или �овече ка�
те�ории на увреждания�     

(3)  В клинична среда МКФУЗ трябва да се из�олзва вина�и �ри �ълното �ознава�
не на фактите, със сътрудничеството и съ�ласието на лицата, чиято сте�ен на 
функциониране се класифицират� Ако дадено лице има о�раничени �ознавател�
ни с�особности, които му �речат да разбере, че участва в класификацията, за�
стъ�никът на това лице трябва да участва активно в �роцеса�     

(4)  Информацията, която е обозначена с кодове �о МКФУЗ, трябва да се третира 
като лична информация и следва да бъде �редмет на общо�ризнатите �равила на 
конфиденциалност, които съответстват на начина, �о който ще се из�олзва тази 
информация�     

Клинична употреба на МКФУЗ 

(5)  Вина�и, ко�ато това е възможно, клиничният с�ециалист трябва да обясни на 
лицето или на застъ�ника на лицето каква е целта от из�олзването на МКФУЗ 
и да �оиска да се задават въ�роси относно �равомерността на из�олзването на 
класификацията за о�ределяне на сте�ента на функциониране на даденото лице�      

(6)  Вина�и, ко�ато това е възможно, лицето, чиято сте�ен на функциониране е �од�
ложена на класифициране (или застъ�никът на това лице), трябва да има въз�
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можност да участва и �о�конкретно да ос�ори или да �отвърди съответствието 
на из�олзваната кате�ория и дадената оценка�     

(7)  Тъй като отсъствието/ли�сата се класифицира като резултат както от болестно�
то състояние на индивида, така и от физическия и социален контекст, в който 
живее този индивид, МКФУЗ трябва да се из�олзва, като се вземат �од внимание 
всички елементи�     

Използване на информацията в МКФУЗ за обществени цели  

(8)  Информацията в МКФУЗ трябва да се из�олзва, доколкото това е възможно, съв�
местно със самите хора, за да се увеличат алтернативите �ред тях и да се �одобри 
контрола, който у�ражняват върху своя живот�      

(9)  Информацията в МКФУЗ трябва да се из�олзва за развитие на социалната �оли�
тика и аз �ромени в �олитиките, целящи разширяване на участието на хората с 
увреждания и съвместната работа с тях�      

(��)  МКФУЗ и цялата информация, която може да се �олучи чрез нейното из�олз�
ване, не трябва да се из�олзва за лишаване от установени �рава или �о какъвто 
и да е дру� начин, който о�раничава законните �рава на обезщетения и �олзи, с 
които се �олзва дадено лице или �ру�и от лица�      

(��)  Лицата, които са класифицирани заедно в  МКФУЗ, мо�ат да се различават един 
от дру� в мно�о отношения� Законите и наредбите, които се �озовават на класи�
фикациите на МКФУЗ, не трябва �риемат �овече хомо�енност от �ред�ола�аема�
та; освен това, те трябва да �арантират, че лицата, чиито сте�ени на функциони�
ране се класифицират, се раз�леждат като отделни хора�      
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Приложение 7 

Резюме на процеса на преразглеждане  

Разработванe на МКФУЗ 

През �97� �� СЗО разработи �редварителна схема, която се отнасяше до �оследствия�
та от заболяванията� Само няколко месеца �о�късно беше �редложен �о�ком�лексен 
�одход� Предложенията се основаваха на два съществени �ринци�а: от една страна 
трябваше да се на�рави раз�раничаване между уврежданията и тяхното значение, т�е� 
функционалните и социални �оследствия от уврежданията, , а от дру�а � различните 
ас�екти или оси с данни трябваше да бъдат класифицирани отделно, в различни об�
ласти, обозначени с кодове� По същество, този �одход се състоеше в съставянето на 
няколко различни, макар и ус�оредни класификации� Този �одход �ротиворечеше на 
традициите на МКБ, съ�ласно която мно�о на брой оси (етиоло�ия, анатомия, �ато�
ло�ия и т�н�) се инте�рират в една йерархична система, която заема една�единствена 
област с кодове� Беше раз�ледана възможността тези �редложения да се асимилират 
в една схема, съвместима с �ринци�ите, зале�нали в структурата на  МКБ� Едновре�
менно с това, бяха на�равени �редварителни о�ити за систематизиране на термино�
ло�ията, отнасяща се до �оследствията от заболяванията� През �973 �� �редложенията 
бяха раз�ратени неофициално и беше �оискано съдействието �реди всичко на �ру�и, 
имащи конкретно отношение към рехабилитацията�      

През �974 �� бяха раз�ространени отделни класификации в областта на вродените ув�
реждания и трайните увреждания и обсъжданията �родължиха� Получените комента�
ри бяха обединени и бяха разработени конкретни �редложения� През октомври �975 
�� тези �редложения бяха внесени за обсъждане на Международната конференция 
относно Деветата версия на Международната класификация на болестите� След като 
раз�леда класификациите, Конференцията �ре�оръча тя да бъде издадена с �робна 
цел� През май �976 �� Двайсет и деветата Световна здравна асамблея взе �ре�оръката 
за сведение и �рие резолюция WHA�9�35, с която одобрява �убликуването, с �робна 
цел, на до�ълнителната класификация на вродените и трайните увреждания като до�
�ълнение, но не като неразделна част, от Международната класификация на болести�
те� В резултат на това, �рез �98� �� беше �убликувано �ървото издание на ICIDH� През 
�993 �� класификацията беше �реиздадена с до�ълнително въведение към нея�      

Първи стъпки към преразглеждане на ICIDH 

През �993 �� беше решено да се за�очне �роцес на ревизия на ICIDH� Желанията за �ре�
раз�леждане на версията на класификацията, която беше временно наречена ICIDH��, 
бяха следните:  

• да служи като универсално средство, като отговаря на целите на отделните стра�
ни, сектори и здравни дисци�лини;     

• да бъде достатъчно проста, за да могат практикуващите лекари да я приемат като 
�ълноценно о�исание на �оследствията от болестните състояния;     
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• да бъде лесна за ползване в практиката, т.е. да идентифицира нуждите на здраве�
о�азването и да е �одходяща за разработване на �ро�рами за интервенция (на�р� 
�рофилактика, рехабилитация, социални дейности);     

• да дава последователна картина на процесите, свързани с последствията от бо�
лестните състояния, така че самият �роцес на увреждане, а не само на изменени�
ята на болестите/ разстройствата, да може да бъде оценен, ре�истриран и леку�
ван �о обективен начин;     

• да взема под внимание спецификата на различните видове култура (да може да 
бъде �реведена и �риложима в различните култури и системи на здравео�азва�
не);   

• да може да се използва по взаимно свързан начин с другите класификации от 
семейството на СЗО�      

Първоначално френският �артньорски център �олучи задачата да състави �редло�
жение за раздела �Увреждания“ и за ас�ектите, свързани с езика, �овора и сетивни�
те с�особности� Холандският �артньорски център трябваше да �редложи ревизия на 
характерните ас�екти на �Увреждания“ и �Дви�ателни функции“ в класификацията 
и да �од�отви �ре�лед на литературата в тези области; Северноамериканският �арт�
ньорски център трябваше да даде �редложения за раздела �Трайно увреждане“� Освен 
това, две работни �ру�и трябваше да внесат �редложения за �сихичното здраве съот�
ветно �ри децата и �ри възрастните� На срещата за ревизия на ICIDH��, състояла се 
в Женева �рез �996 ��, беше �ости�нат на�редък � беше разработен алфа �роект чрез 
събиране на информация от различните �редложения, включително извършване на 
�ървоначални �робни из�итвания� На срещата �рез �996 �одина беше решено, че от 
този момент нататък всеки �артньорски център и всички работни �ру�и ще се зани�
мават с �роекта в не�овата цялост, а не с не�овите �редишни отделни области, които 
бяха раз�ратени за �рераз�леждане� От май �996 �� до февруари �997 �� алфа �роектът 
беше раз�ространен сред �артньорските центрове и в работните �ру�и, като всички 
коментари и �редложения �о не�о се събираха в централата на СЗО� Освен това, беше 
раз�ространен и с�исък с основни въ�роси; с�исъкът съдържаше формулировка на 
основните въ�роси, свързани с ревизията на класификацията, и имаше за цел с цел да 
улесни събирането на коментарите и �редложенията�     

По време на ревизията бяха обсъдени следните въ�роси:  

•  Класификацията на три нива, т.е. „вродени увреждания“, „придобити уврежда�
ния“ и �трайни увреждания“, е �олезна и трябва да бъде за�азена� Трябва да се 
обмисли включването на контекстуални фактори / фактори на околната среда, 
въ�реки че �овечето �редложения бяха на ниво теоретична разработка и ем�и�
рично из�итване�    

•  Взаимоотношенията между „вродени увреждания“, „придобити увреждания“ и 
�трайни увреждания“, както и адекватната връзка между тях, бяха �редмет на 
обсъждане� В мно�о от критичните забележки се обръщаше внимание на �ри�
чинно�следствения модел, който беше зале�нал в основата на версията на ICIDH 
от �98� ��, на ли�сата на �ромяна в този модел и едно�осочния �оток от �вродени 
увреждания“ към ��ридобити увреждания“ и оттам към �трайни увреждания“� 
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Процесът на ревизия �редла�аше алтернативни �рафични изображения�      

•  Класификацията ICIDH�1980 беше трудна за ползване. �я се нуждаеше от опро�
стяване; ревизията трябваше да има за цел о�ростяване, а не добавяне на �овече 
�одробности�      

•  Контекстуални фактори (външни – факторите на околната среда и вътрешни – 
личностните фактори): Тези фактори, които �редставляваха основните ком�о�
ненти на �роцеса на �трайните увреждания“ (така, както бяха �редставени във 
версията на  ICIDH от �98� ��), трябваше да бъдат разработени като до�ълнител�
ни схеми в рамките на ICIDH� От дру�а страна, тъй като социалните и физиче�
ски фактори на околната среда и връзката между тях и �вродените увреждания“, 
��ридобитите увреждания“ и �трайните увреждания“ (Imp�i�m���s, Dis�bili�i�s 
��d H��dic�ps) бяха силно обусловени от културната среда, те не трябваше да 
бъдат �редставени като отделно измерение в рамките на ICIDH� Въ�реки това, 
всеобщо беше мнението, че класификациите на факторите на околната среда мо�
�ат да се окажат �олезни �ри анализа на �оложението в дадена страна и �ри раз�
работването на решения на национално ниво�      

•  Вродените увреждания трябва да отразяват напредъка в познанието за основни�
те биоло�ични механизми�      

•  Приложимостта и универсалността на културата трябва да бъдат изведени като 
основна цел�      

•  Разработването на материали за обучение и презентации представляваше друга 
основна цел на �роцеса на ревизия�      

Проектите Бета-1 и Бета-2 на ICIDH-2 

През март �997 �� беше �отов �роектът Бета��, в който бяха инте�рирани �редложе�
нията, събрани �рез �редишните �одини� Този �роект беше �редставен на срещата за 
ревизия на ICIDH �рез а�рил �997 �� След като в �роекта бяха включени решенията 
на срещата за ревизия, �рез юни �997 �� излезе �роектът Бета�� на ICIDH�� с цел да 
се �роведат из�итвания в условията на �рактическата работа� Между януари и а��
рил �999 �� беше разработен �роектът Бета��, който се основаваше на всички данни 
и цялата обратна информация (бележки и коментари), �олучена �ри �рактическите 
из�итвания на �роекта Бета��� Този �роект беше �редставен за обсъждане на �одиш�
ната среща за ICIDH��, състояла се в Лондон �рез а�рил �999 �� След като в �роекта 
бяха включени решенията на срещата, �роектът Бета�� беше �убликуван и раз�ратен 
за �рактически из�итвания �рез юли �999 ��     

Изпитвания в условията на практическата работа 

Практическите из�итвания на �роекта Бета�� бяха �роведени между юни �997 �� и де�
кември �998 �, а �рактическите из�итвания на �роекта Бета�� бяха �роведени между 
юли �999 �� и се�тември ���� �� 

Из�итванията в условията на �рактическата работа изискваха възможно най�широко 
участие от страна на страните�членки на СЗО и с�ециалисти от различни на�равле�
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ния, включително сектори, като здравно застраховане, социално оси�уряване, трудова 
заетост, образование, както и дру�и �ру�и, имащи отношение към класифицирането 
на болестните състояния (�о силата на Международната класификация на болестите, 
Класификацията на медицинските сестри и Международна стандартна класификация 
на образованието,  ISCED)� Целта беше �ости�ане на консенсус чрез ясни, действащи 
о�ределения� Практическите из�итвания бяха �родължителен �роцес на разработва�
не, консултации, бележки и коментари, актуализиране и из�итвания�    

Ус�оредно с �рактическите из�итвания на �роектите Бета�� и Бета�� бяха осъществе�
ни следните изследвания като част от �роектите:  

•  оценка на превода и езикова оценка;    

•  оценка на отделните елементи;   

•  отговори на основни въпроси чрез консенсусни конференции и отделни лица;     

•  коментари и бележки от организации и отделни лица;     

•  изпитване на опции;    

•  обоснованост и надеждност на клиничните оценки (изпитване в реални условия 
или кратки о�исания на клинични случаи);     

•  други (напр. изследвания на целеви групи)    

Из�итванията бяха насочени към транс�културни и мултисекторни въ�роси� В �рак�
тическите из�итвания, резултатите от които бяха докладвани �оотделно, взеха учас�
тие �овече от 5� страни и над �,8�� с�ециалисти�     

Предпоследна версия на ICIDH-2 

Въз основа на данните от из�итванията от �роекта Бета�� и след консултиране с �арт�
ньорските центрове и Екс�ертната комисия на СЗО �о измервания и класификация, 
�рез октомври ���� �� беше създадена �ред�оследната версия на ICIDH���     

Проектът беше �редставен на среща �о ревизията, състояла се �рез ноември ���� �� 
След като в не�о бяха включени �ре�оръките на срещата, �ред�оследната версия на 
ICIDH�� (декември ���� ��) беше внесена в Из�ълнителния съвет на СЗО �рез януари 
���� �� След това �оследният �роект на ICIDH�� беше внесен за обсъждане на Петде�
сет и четвъртата Световна здравна асамблея, която се състоя �рез май ���� ��     

Утвърждаване на окончателната версия  

След като обсъди окончателния �роект, оза�лавен Международна класификация на 
функционирането, уврежданията и здравето, Здравната асамблея одобри новата кла�
сификация с резолюция WHA54��� от �� май ���� �� Резолюция WHA54��� �ласи след�
ното: 
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Петдесет и четвъртата Световна здравна асамблея, 

��  ПОДКРЕПЯ второто издание на Международната класификация на нарушените 
функции, уврежданията и физическата или �сихична инвалидност (ICIDH), като 
й дава наименованието Международна класификация на функционирането, ув�
режданията и здравето, наричана �о�долу накратко МКФУЗ (ICF);   

��  ПРИЗОВАВА държавите�членки да из�олзват МКФУЗ за целите на своите науч�
ни изследвания, е�идемиоло�ичен контрол и отчетност, както намерят за необ�
ходимо, като вземат �редвид конкретната ситуация във всяка държава�членка и 
�о�конкретно с о�лед на евентуални бъдещи ревизии на документа;   

3�  ИЗИСКВА от Генералния директор да оказва съдействие на държавите�членки 
�о тяхна молба във връзка с из�олзването на МКФУЗ�  
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Приложение 8 

Бъдещи насоки на МКФУЗ 

Из�олзването на МКФУЗ зависи в мно�о �оляма сте�ен от нейната �рактическа �олза: 
от това, в каква сте�ен класификацията може да служи за измерване на ефективността 
на здравното обслужване �осредством �оказатели, основаващи се на резултатите за 
�отребителите, както и от сте�ента, в която е �риложима в различни култури, за да 
�озволи извършването на сравнителни изследвания с цел да се о�ределят нуждите и 
средствата за �ланиране и изследвания� МКФУЗ не е �ряк инструмент на �олитиката� 
От дру�а страна, из�олзването на класификацията може да даде �оложителен �ринос 
за разработване на �олитики чрез �редоставяне на информация с о�лед о�ределяне на 
здравната �олитика, насърчаване на равните възможности за всички хора и �одкре�
�яне на борбата срещу дискриминацията въз основа на увреждания�     

Версии на МКФУЗ 

Като се вземат �редвид различията в нуждите на различните видове �отребители, 
МКФУЗ е �редставена в различен формат и различни версии:  

Основна класификация 

Двата дяла на  МКФУЗ и техните ком�оненти са �редставени в две версии с цел да 
от�оворят на �отребностите от различно ниво на конкретизация на различните �о�
требители:  

Първата версия е пълната (подробна) версия, която �редла�а всички нива на класифи�
кация и �озволява о�исание на 9999 кате�ории на ком�онент� От дру�а страна, мно�о 
�о�малък брой от тях се из�олзват в �рактиката� Кате�ориите от �ълната версия мо�ат 
да бъдат обединени в кратката версия, ко�ато се търси само обобщена информация�      

Втората версия е кратката (сбита) версия, която обхваща две нива от кате�ории за 
всеки ком�онент и област/домейн� Дадени са също о�ределенията на тези термини, 
както и за уточненията �Включва“ и �Изключва“�     

Специални варианти  

(�)  Версии за клинично из�олзване: Тези версии ще зависят от из�олзването 
на МКФУЗ в различни области на клинично �риложение (на�р� трудова 
тера�ия)� Те ще се основават на основния обем �о отношение на обознача�
ването с код и терминоло�ията, обаче ще дават �о��одробна информация, 
на�ример насоки за оценка и клинични о�исания� Те ще мо�ат да бъдат 
�ренаредени за конкретните с�ециалности (на�р� рехабилитация, �си�
хично здраве)�      

(б)  Версии за изследвания: Също както �ри версиите за клинично из�олз�
ване, тези версии ще от�оварят на конкретни научни �отребности и ще 
съдържат �рецизни работни о�ределения с цел да улесни оценката на бо�
лестните състояния�      
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Бъдеща дейност 

Тъй като МКФУЗ има мно�о области на �риложение и е силно необходима като класи�
фикация, трябва да се отбележи, че СЗО и нейните �артньорски центрове извършват 
до�ълнителна работа с цел да от�оворят на нуждите�      

МКФУЗ е собственост на всички свои �отребители� Тя е единственото международ�
но��рието средство от този ти�� Класификацията има за цел да се �олучи �о�добра 
информация за механизмите на увреждане и функциониране и да се �ости�не широк 
международен консенсус� За да бъде МКФУЗ �ризната от различните национални и 
международни общности, СЗО �ола�а всички възможни усилия, за да �арантира, че тя 
е удобна за �олзване и е съвместима с �роцесите на стандартизация, на�ример стан�
дартите, разработени от Международната ор�анизация �о стандартизация (ISO)�     

Бъдещите на�равления, в които МКФУЗ може да бъде разработвана и �рила�ана, мо�
�ат да се обобщят, както следва:  

•  насърчаване на използването на МКФУЗ на национално ниво с цел създаване на 
национални бази данни;    

•  създаване на международен масив от данни, заедно с рамка, която дава възмож�
ност за сравняване на данните от отделните страни;    

•  идентифициране на алгоритми за оценка за пригодност за получаване на соци�
ални �омощи и �енсия;    

•  изследване на уврежданията и функционирането на членовете на семейството 
(на�р� изследване на увреждането на трета страна, дължащо се на болестно със�
тояние на близки роднини);    

•  разработване на компонента „Личностни фактори“;    

•  разработване на точни работни определения на категориите за целите на науч�
ните изследвания;     

•  разработване на инструменти за оценка за целите на идентификацията и измер�
ването�56;    

•  предоставяне на практически приложения чрез компютъризация и електронно 
въвеждане на историята на заболяването;     

•  създаване на връзки към концепциите за качество на живота и измерване на су�
бективното бла�осъстояние�67;    

�5 СЗО разработва инструменти за оценка, свързани с МКФУЗ, с о�лед те да бъдат �риложими в различ�
ните култури� Те се �одла�ат на из�итвания за надеждност и валидност� Инструментите за оценка 
ще бъдат три ти�а: кратка версия с цел скринин� и е�идемиоло�ични изследвания; версия за еже�
дневна у�отреба от страна на �редоставящите �рижи лица; и дъл�а версия за целите на �одробни 
изследвания� Те ще бъдат на раз�оложение в СЗО�     

�6 Свързване с качеството на живота:  Важно е да има конце�туална съвместимост между конце�цията 
за �качеството на живота“ и конце�цията за увреждане� От дру�а страна, качеството на живота оз�
начава нещо, което човек �усеща“ за своето болестно състояние или �оследствията от не�о; следо�
вателно, това е конце�ция за �субективно бла�осъстояние“� От своя страна, конце�циите за болест 
или увреждане се �озовават на обективни сим�томи на индивида, въз�риемани като физическа 
реалност�    
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•  изследване на съответствието на лечението и процедурите;    

•  насърчаване на използването на научни изследвания с цел сравнение между раз�
личните болестни състояния;     

•  разработване на обучителни материали във връзка с използването на МКФУЗ;    

•  създаване на центрове за обучение по МКФУЗ и партньорски центрове във всич�
ки страни;    

•  по�нататъшни изследвания в областта на факторите на околната среда с цел по�
лучаване на �о�детайлни �одробности във връзка с о�исанието както на уеднак�
вената/стандартна среда, така и на реалната среда на индивида�    
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Приложение 9 

Препоръчани изисквания за данните в МКФУЗ 
при разработване на системи и проучвания  
за здравна информация със задължително  
минимално съдържание 8

Функции и структури  
на ор�анизма 

Глава и код Блок или кате�ория  
от класификацията 

Зрение �  b���–b��� Зрение и свързани с не�о 
функции 

Слух �  b�3�–b�4� Слух и вестибуларни функ�
ции 

Говор 3  b3���b34� Гласови и �оворни функции 
Храносмилане 5  b5��–b535 Функции на храносмилател�

ната система 
Телесна екскреция 6  b6��–b63� Функции на отделянето на 

урина 
Фертилитет 6  b64�–b67� Полови и ре�родуктивни 

функции 
Сексуална активност 6  ф64� Полови и ре�родуктивни 

функции  
Кожа и физически  
недостатъци 

8  ф8��–ф83� Функции на кожата и свърза�
ни с тях структури 

Дишане 4  ф44�–ф46� Функции на дихателната сис�
тема 

Болка*  �  ф�8� Болка 
Емоционални реакции*  �  b�5�–b�8� С�ецифични �сихични функ�

ции 
Сън �  b�34 Общи �сихични функции 
Енер�ия / Жизненост �  b�3� Общи �сихични функции 
Ко�нитивни функции*  �  b�4�, b�44, 

               b�64 
Внимание, �амет и висши ко��
нитивни функции 

Дейности и участие 
Общуване / Комуникация 3  d3��–d345 Общуване – �риемане – въз�

�роизвеждане 
Мобилност*  4  d45�–d465 Ходене и движение 
Сръчност 4  d43�–d445 Носене, �реместване и работа 

с �редмети 
Самостоятелна �рижа*  5  d5��–d57� Самостоятелна �рижа 
Ежедневни дейности*  6 и 8 Домашен бит; Основни обла�

сти от живота 
Междуличностни отношения 7  d73�–d77� С�ециални междуличностни 

взаимоотношения 
Социално функциониране 9  d9��–d93� Социален и обществен живот, 

живот в общността  

*  Елементи, които ще бъдат включени в минималния с�исък 
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Приложение 10

Благодарност 

Разработването на МКФУЗ би било невъзможно без всестранната �омощ на мно�о 
хора от различни части на света, които �осветиха мно�о време, енер�ия и ор�анизира�
ни ресурси в рамките на международна мрежа� Не е възможно да се �осочат �оименно 
всички участници; �о�долу изказваме своята �ризнателност и бла�одарност към всич�
ки тях, към водещите центрове, ор�анизации и отделни лица�      

Партньорски центрове на СЗО във връзка с МКФУЗ  

Австралия  Aus���li�� I�s�i�u�� of H��l�h ��d W�lf���, GPO Box 57�,  
C��b���� ACT �6��, Aus���li�� Co���c�: Ros M�dd���

Канада C���di�� I�s�i�u�� fo� H��l�h I�fo�m��io�, 377 D�lhousi� 

 S�����, Sui�� ���, O���w�, O����io KIN9N8, C���d�� 
 Co���c�: H�l�� Whi��om�� 

Франция C����� T�ch�iqu� N��io��l d`E�ud�s �� d� R�ch��ch�s su� l�s 
H��dic�ps �� l�s I��d�p���io�s (CTNERHI), �36 bis, �u� d� Tolbi�c, 
75��3 P��is, F���c�� Co���c�: M��c M�udi���� 

Я�ония  J�p�� Coll�g� of Soci�l Wo�k, 3���3� T�k�ok�, Kiyos�ci�y,  
Tokyo ��4�8555, J�p��� Co���c�: His�o S��o� 

Нидерландия N��io��l I�s�i�u�� of Public H��l�h ��d �h� E�vi�o�m���, 
D�p���m��� of Public H��l�h Fo��c�s�i�g, A��o�i� v�� 
L��uw��ho�kl��� 9, P�O� Box �, 37�� BA Bil�hov��, Th� N��h��l��ds� 
Co���c�s: Will�m M� Hi�s, M��ijk� W� D� Kl�ij��d� V���k�ijk���

Скандинавските  D�p���m��� of Public H��l�h ��d C��i�g Sci��c�s,
страни  Upps�l� Sci��c� P��k, SE 75�85 Upps�l�, Sw�d���   

Co���c�: Bjö�� Sm�dby�

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия 
 N��io��l H��l�h Sys��m I�fo�m��io� Au�ho�i�y, Codi�g ��d 

Cl�ssific��io�, Woodg���, Loughbo�ough, L�ics LE�� 
�TG, U�i��d Ki�gdom� Co���c�s: A�� H��di�g, J��� Mill��� 

САЩ  N��io��l C����� fo� H��l�h S���is�ics, Room ����, 65�5  
B�lc��s� Ro�d, Hy���svill� MD ��78�, USA� Co���c�: P�ul 
J� Pl�c�k�

Работни групи 

Международна работна �ру�а �о �сихично здраве и ас�екти на �ристрастяване, �о�
веденчески и ко�нитивни ас�екти и ас�екти на развитието към ICIDH, �редседател: 
Cill� K����dy; Офис �о уврежданията, застаряването и дъл�осрочната �олитика за со�
циални �рижи, Офис на �омощник�секретаря �о �ланиране и оценка, Министерство 
на здравео�азването, ��� I�d�p��d��c� Av��u�, SW, Room 4�4E, W�shi�g�o�, DC �����, 
USA� Co�Ch�i�: K���� Ri�chi�� 
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Child��� ��d You�h T�sk Fo�c�, Ch�i�: Ru�� J� Sim�o�sso�, P�of�sso� of Educ��io�, F���k 
Po���� G��h�m Child D�v�lopm��� C�����, CB # 8�85, U�iv��si�y of No��h C��oli��, Ch�p�l 
Hill, NC �7599�8�85, USA� Co�Ch�i�: M��ild� L�o���di� 

E�vi�o�m����l F�c�o�s T�sk Fo�c�, Ch�i�: R�ch�l Hu�s�, �� B�lg��v� Ro�d, Lo�do� SW�V 
�RB, E�gl��d� Co�Ch�i�: J��ic� Mill��� 

Мрежи 
L� R�d d� H�bl� Hisp��� �� Disc�p�cid�d�s (ис�анска мрежа)� 

Координатор: José Luis Vázqu�z�B��qu��o, U�id�d d� I�v�s�ig�cio� �� Psiqui���i� Cli�ic�l 
y Soci�l Hospi��l U�iv��si���io �M��qu�s d� V�ld�cill�“, Avd�� V�ld�cill� s/�, S�����d�� 
39��8, Sp�i��

Екс�ертна комисия �о �рила�ането на ICIDH към Съвета на Евро�а, Cou�cil of Eu�op�, 
F�67�75, S���sbou�g, F���c�� Co���c�: L�u�i Sivo���� 

Неправителствени организации   
Am��ic�� Psychologic�l Associ��io�, 75� Fi�s� S�����, N�E�, W�shi�g�o�, DC ������4�4�, 
USA� Co���c�s: G�off��y M� R��d, J�y�� B� Lux�

Dis�bl�d P�opl�s’ I�������io��l, �� B�lg��v� Ro�d, Lo�do� SW�V �RB, E�gl��d� Co���c�: 
R�ch�l Hu�s��

Eu�op��� Dis�bili�y Fo�um, Squ��� Ambio�ix, 3� B�� �/A, B�����, B�ux�ll�s, B�lgium� 
Co���c�: F���k Mulc�hy�

Eu�op��� R�gio��l Cou�cil fo� �h� Wo�ld F�d����io� of M����l H��l�h (ERCWFM), Blvd 
Clovis N�7, ���� B�uss�ls, B�lgium� Co���c�: Joh� H��d��so��

I�clusio� I�������io��l, �3D Ch�mi� d� L�v���, F������ F����y�Vol��i��, F���c�� Co���c�: 
N��cy B��i���b�ch 

R�h�bili���io� I�������io��l, �5 E� ��s� S�����, N�w Yo�k, NY �����, USA�

Co���c�: Judi�h Holl��w�g��, Ch�i�m��, RI Educ��io� Commissio�, I�s�i�u�� of Sp�ci�l 
Educ��io�, U�iv��si�y of Zu�ich, Hi�sch��g��b�� 48, 8��� Zu�ich, Swi�z��l��d� 

Консултанти 
Голям брой консултанти на СЗО �редоставиха безценна �омощ в �роцеса на �рераз�
�леждане на класификацията� Имената им са �осочени �о�долу:  

Eliz�b��h B�dl�y
J��om� E� Bick��b�ch
Nick Glozi��
Judi�h Holl��w�g��
Cill� K����dy
J��� Mill��
J��ic� Mill��
Jü�g�� R�hm
Robi� Room
A�g�l� Rob���s
Mich��l F� Schu����m���
Rob��� T�o���� II
D�vid Thompso� (редактор�консултант)
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Превод на МКФУЗ на официалните езици на СЗО 

МКФУЗ е редактирана на мно�о езици, като ан�лийският език е само водещ� Преводът 
и лин�вистичният анализ са неотменна част от �роцеса на ревизия� Посочените �о�
долу сътрудници на СЗО ръководеха �ревода, лин�вистичния анализ и редакцията на 
текста на официалните езици на СЗО� На сайта на СЗО има �реводи и на дру�и езици:  
h��p://www�who�i��/cl�ssific��io�/icf�

Арабски
Превод и лингвистичен анализ: 

Ad�l Ch�k��, Ridh� Lim�m, N�j�h D�ly, H�y�� B��ch�oui, Amo� H�ji, Moh�m�d 
D�ly, J�mil T�k��k, S�ïd� Douki

Редакторска рецензия на СЗО/EMRO: 
K�ss�m S���, M� H�y�h�m Al Kh�y��, Abd�l Aziz S�l�h 

Китайски
Превод и лингвистичен анализ: 

Qiu Zhuoyi�g (co�o�di���o�), Ho�g Do�g, Zh�o Shuyi�g, Li Ji�g, Zh��g Aimi�,  
Wu Xi��gu��g, Zhou Xi�o���

Редакторска рецензия на Партньорския център на СЗО в Китай и СЗО/WPRO: 
Do�g Ji�gwu, Zhou Xi�o��� ��d Y�C� Cho�g 

Френски
Превод и лингвистичен анализ на СЗО/Женева: 

Pi���� L�w�ll� 

Редакторска рецензия на Партньорските центрове на СЗО във Франция и Канада: 
C��h��i�� B����l ��d J��ic� Mill�� 

Руски
Превод и лингвистичен анализ: 

G� Shos�k� (Co�o�di���o�), Vl�dimi� Y� Ry�s�y��sky, Al�x��d�� V� Kv�shi�, S��g�y A� 
M��v��v, Al�ks�y A� G�li��ov 

Редакторска рецензия на Партньорския център на СЗО в Русия.  
Vl�dimi� K� Ovch��ov 

Испански
Превод, лингвистичен анализ, редакторска рецензия на Партньорския център на 
СЗО в Испания, съвместно с L� R�d d� H�bl� Hisp��� �� Disc�p�cid�d�s (испанската 
мрежа) и СЗО/PAHO: 

J� L� Vázqu�z�B��qu��o (Co�o�di���o�), A�� Dí�z Ruiz, Luis G�i�� Pi�d�do, A�� 
Góm�z Silió, S��� H������ C�s����do, M���� U�i���� I�uiño, El��� Vázqu�z Bou�go� 
A�m��do Vásqu�z, M��í� d�l Co�su�lo C��spo, A�� M��í� Foss���i Po�s, B��j�mí� 
Vic����, P�d�o Rios�co, S��gio Aguil�� G�xiol�, C��m�� L��� Muñoz, M��í� El��� 
M�di�� Mo��, M��í� Es�h�� A��ujo B�zá�, C��los C�s�illo�S�lg�do, Rob���o B�ck��, 
M��g���� H�zl�wood� 
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Аржентина 
Lili��� Lissi  
M���h� Ad�l� M�z�s 
Migu�l� Pico  
Ig��cio S���z

Армения 
A�m�� S��gsy��

Австралия 
G�vi� A�d��ws 
Roby�� Bu��idg� 
Chi�g Choi 
P��m K� Chop��
 J���my Coup�� 
Elis�b��h D�vis 
M���� Dyso� 
Rho�d� G�lb�lly 
Louis� Goll�y 
Tim G�iffi� 
Simo� H�sk�ll 
A�g�l� H�wso� 
T��ci� Hog�� Rich��d 
M�dd�� Ros 
M�dd�� H�l�� McAul�y 
T��vo� P��m����� 
M��k P���iso� 
To�y M� Pi�zo�� 
K��� S��io� 
C��h��i�� Syk�s 
Joh� T�pli� 
Joh� W�lsh

Австрия 
G��h��d S� B��oli� 
Kl�m��s Fh�odo�off 
Ch�is�i��� M�y��–Bo��s��

Белгия 
F���jois� J�� 
C��h��i�� Mollm�� 
J� S��v��s 
A� T�ico�

Бразилия 
C�ssi� M��i� Buch�ll� 

Отделни участници в процеса на ревизия:  

E� d'A��igo Bus��llo 
Ric��do H�lp��� 
F�bio Gom�s 
Ruy L�u����i

Канада 
Hugh A��o� 
J� A�bol�d��Flo��z 
D��is� Av��d 
Eliz�b��h B�dl�y 
C��oli�� B��g��o�
H�l��� B��g��o� 
J��om� E� Bick��b�ch 
A�d�� Bl��ch�� 
M�u�ic� Bloui� 
M��io Bolduc (d�c��s�d) 
Luci� B�oss��u 
T�S� C�ll���� 
Li�ds�y C�mpb�ll 
A��� C��sw�ll 
J�cqu�s C��s 
L�S� Ch���y 
R��� Clou�i�� 
Alb��� Cook 
J�cqu�s Co�� 
M��c�l Co�� 
Ch��yl Co�� 
Ail��� D�vis 
H���y E��s 
G�il Fi�k�l 
Ch�is�i�� Fi�zg���ld 
P���ick Foug�y�oll�s 
Ad�l� Fu��i� 
Li�d� G��ci� 
Yh���� Gold 
B���y H�v��s 
A��� H�b��� 
P���� H��d��so� 
Ly�� Jo�gblo�d 
F�i�h K�pl�� 
Ro��ld K�pl�� 
L�� Ki�by 
C��h��i�� L�ch��c� 
Joc�ly�� L�c�oix 
R���� L��glois 
M��y L�w Luci� L�mi�ux– 

B��ss��d A������ 
M�j��m�� Ros� 
M���i�i R�oul 
M���i��Bloui� 
M��y A�� McColl 
Jo�� McCom�s 
B��b��� McElgu�� 
J��ic� Mill�� 
Louis� Ogilvi� 
Luc No���u 
Di��� Richl�� 
L�u�i� Ri�g���� 
K��hi� Roy 
P���ici� Sisco 
D��is� Smi�h 
Gi����� S� Mich�l 
D�b�� S��w��� 
Luz Elvi�� V�ll�jo 
Ech�v���i 
Mich��l Wolfso� 
Sh��o� Wood–D�uphi��� 
N��cy You�g 
P���� W�ss
Coll��� W�����s
 
Чили 
Ric��do A��y� 
Al�j��d�� F�ulb�um 
Luis Flo��s 
Rox��� Mo�c�yo d� 
B��mo�� 
P�d�o Rios�co 
B��j�mi� Vic����

Китай 
Zh��g Aimi�
M��y Chu M��l�i
Ho�g Do�g
L�u�g Kwokf�i
K���� Ng�i Li�g
Wu Xu��guo�g
Qiu Zhuoyi�g
Zh�o Shuyi�g
Li Ji�g
T��g Xi�oqu��
Li Ji��ju�



МКФУЗ

267

Приложения

Di�g Buo���
Zhuo D�ho�g
N�� D��gku�
Zhou Xi�o���

Колумбия 
M���h� A�is��b�l
Gom�z

Côte d’Ivoire
B� Cl�v��

Хърватия 
A�� Bobi��c�G�o�gi�vski

Куба 
P�d�o V�ld�s 
Sos� J�siis 
S�iz S��ch�z 
F���k Mo��l�s 
Aguil���
 
Дания 
T��k�l A�d��s�� 
Aks�l B����ls�� 
To�� H���lds�� D�hl 
M��i���� E�gb��g 
A������ Fl��sbo�g 
A�� Fi�k 
P�� Fi�k 
Lis� F�om 
J���� H�ugbøll�
S�ig L��gv�d
L��s vo� d�� Li��h
Ku�� Møll��
Cl�us Vi��h�� Ni�ls��
F��ddy Ni�ls��
K�mill� Ro�h� Niss��
Gu���� Schiøl��
A��� Slo�h
Sus�� T��l��
S�l��� Fo�chh�mm��
Thø��i�gs
Ev� Wæh���s
B�i�� Øhl��schlæg��

Еквадор 
M��i� d�l Co�su�lo 
C��spo W�l��� To���s 

Izqui��do

Египет 
Moh�mm�d El�B����

Ел Салвадор 
Jo�g� Alb���o Alc��o� 
P���ici� Tov�� d� C��iz�l�z

Етиопия 
R��� R�ko�ob�

Финландия 
E�kki Y�j��k�ikki 
M��kku L�ski��� 
L���� M��ikk� 
M���i Oj�l� 
H�idi P�����o 
S�ij� T�lo 
M����i Vi������

Франция 
Ch��l�s Aussilloux 
B�����d Az�m� 
J�cqu�s B���� 
S��g� B�kchi�� 
C��h��i�� B����l 
M����i�� B����s 
J����Yv�s B����y�� 
J����P�ul Boissi� 
F���jois Ch�pi���u 
P�sc�l Ch��p���i�� 
Al�i� Colv�z 
Ch�is�i�� Co�b� 
D�� Cy��� 
Mich�l D�lc�y 
A��ick D�v��u 
S��g� Eb��sold 
C�mill� F�ld�� 
Cl�ud� Fi�k�ls��i� 
A����M��i� G�llo� 
P�sc�l� Gilb���
J�cqu�s Houv��
M��c�l J��g�� 
J�cqu�s Jo�qu���s 
J����Cl�ud� L�fo� 
M��yvo��� Ly�zid 
Jo�ll� Los���B��do� 
M��ys� M���i��� 

Luci� M����odo 
M��c M�udi��� 
J����Mich�l M�z��ux 
Pi���� Mi��i�� (deceased) 
Luci�� Mo���i 
B������d Mo�i���ux 
Pi���� Mo�mich� 
J����Mich�l O�gogozo 
Cl�udi�� P���y�� 
G����d P�villo� 
A�d�� Philip 
Nicol� Qu�m�d� 
J����F���jois R�v�ud 
K���� Ri�chi� 
J����M��i� Robi�� 
Is�b�ll� Romi�u 
Ch�is�i�� Rossig�ol 
P�sc�l� Rouss�l 
J�cqu�s Rous�i� 
J�sus S��ch�z 
M��i��Jos� Schmi�� 
J����Luc Simo� 
L�u�i Sivo��� 
H���i�J�cqu�s S�ik�� 
A��i� T�iomph� 
C��h��i�� V�sli� 
P�ul V�i� 
Domi�iqu� V�lch� 
J����Pi���� Vig��� 
Vivi�� W�l�z

Германия 
H�lmi Bos��You��s 
Ho�s� Dilli�g 
Thom�s Ew��� 
Ku�� M�u��� 
JU�g�� R�hm 
H�M� Schi�� 
Mich��l F� 
Schu����m��� 
U�� Si�b�l 
G��old S�ucki

Гърция 
V��os M�v���s

Унгария 
L�jos Kullm���
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Индия 
J�v�d Abidi 
S�mi� Guh��Roy 
K�S� J�cob 
Su���d� Koli 
S� Mu��hy
D�M� N�idu 
H�m��j P�l 
K� S�k�� 
K�S� Sh�ji 
Shobh� S�i���h 
T�N� S�i�iv�s�� 
R� Th��� 

Индонезия 
Augus�i�� H��d�i���i 

Ислямска република 
Иран 
Moh�m�d M�R� Mou��d

Израел 
Jos�ph Y�h�v 

Италия 
Emilio Al��i 
Alb���o Alb���s� 
R��zo A�d�ich 
A�A�d�igo 
A�d��� A��igo 
M��co B��boli�i 
M�u�izio B�jo� 
Giulio Bo�g�olo 
G�b�i�ll� Bo��i 
C��lo C�l��gi�o�� 
F�lici� C��l���o 
C��l� Colombo 
F���c�sc� C����i 
M��i� Cuf��si� 
M���� D�o 
M��io D'Amico 
Simo�� D�ll� Bi��c� 
P�olo Di B���d���o 
A�g�l� Di Lo���zo 
N�di� Di Mo��� 
Vi��o�i� Di��i 
A��o�io F�d��ico 
F���c�sco F��� 
C��lo F���c�scu��i 
F���c�sc� F����llo 

F���co G�ll���i 
F�d��ic� G�lli 
Ros�li� G�sp��o��o 
M��i� T���s� G����sco 
Al�ss��d�o Gi�com�zzi 
Tullio Gio�gi�i 
El��� Gi��udo 
Luci� G���zi�i 
El��� G�osso 
V� G�oppo 
Vi�c��zo Guid���i 
P�olo Guzzo� 
L�o Giulio Io�� 
Vl�dimi� Kosic 
M��ild� L�o���di 
Fulvi� Loik 
M��i��g�l� M�c�� 
Al�ss��d�� M���ss��o 
Dom��ico M��co 
S���i�� M��cuso 
Rob���o M��covich 
A�d��� M���i�uzzi 
A��� Ros� M�lodi� 
Ros���� Muss��i 
C�is�i��� Muzzi 
Ugo Noc���i�i 
Em��u�l� Nogh��o��o
Rob���� O����i 
Lo���zo P���ll� 
M��i� P�ocopio 
L���d�o P�ovi�ci�li 
Ald� P�ll�g�i 
B��b��� R�ggio�i 
M��i�� S�l� 
Gio�gio S��d�i�i 
A��o�io Schi�dl�� 
El��� Si�fo�i��i 
S��f��o Schi����o 
Rob���o Sicu��lli 
F���c�sco T�l��ico 
G��i�ll� T�voschi 
C�is�i��� Tiddi� 
W�l��� Tom�zzoli 
Co���do Tos���o 
S��gio Ujcich M��i� 
Ros� V�ls�cchi 
I���� V�����o

Ямайка 
Mo�ic� B���l�y

Япония 
Tsu��hiko Ak�m��su 
M�s���k� A�im� 
Hid��obu Fujiso�o 
K��su�o�i Fuji�� 
Shi�ichi�o Fu�u�o 
Toshiko Fu��ki 
H�jim� H�giw��� 
Yuichi�o H��u�� 
Hid��ki Hyoudou 
T�k�shi Is�d� 
A�suko I�o 
Shi�y� Iw�s�ki 
Shizuko K�w�b��� 
Y�su Ki�yu 
Aki�� Kod�m� 
Ryousuk� M��sui 
Ryo M��su�omo 
Y�sushi Mochizuki 
K�zuyo N�k�i 
K��ji N�k�mu�� 
Yoshuku�i N�k��� 
Yukiko N�k��ishi 
Toshiko Niki 
Hid��oshi Nishijim� 
Shi�i�i Niw� 
K��s�ku Oh�shi 
M��i Oho 
Y�yoi Ok�w� 
Shuh�i O�� 
Fumiko Ri�ko 
Ju�ko S�k��o 
Yoshihiko S�s�g�w� 
His�o S��o 
Yoshiyuki Suzuki 
Ju�ko T�guchi 
Eiichi T�k�d� 
Yuji T�k�gi 
M�s�ko T���ishi 
Hik��u T�uchi 
Miy�ko T�z�ki 
Mu�suo To��i 
S��oshi U�d� 
Kousuk� Y�m�z�ki 
Yoshio Y�z�ki
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Йордания 
Abdull� S�T� El�N�gg�� 
Zi�d Sub�ih

Кувейт 
Ad��� Al Eid�� 
Abdul Aziz Kh�l�f 
K���m

Латвия 
V�ld� Bi�d�i�� 
Aldis Dudi�s 
Loli�� Cibul�
 J��is Misi�s 
J�u��i�� K���shk�vic� 
M��� Ozol� 
Aiv��s V����

Ливан 
Eli� K���m

Литва 
Albi��s B�gdo��s

Люксембург 
Ch��l�s Pull 
M� D� Sm�d� 
P�sc�l� S���us

Малайзия 
S��diy�o S�b�s�i��

Мадагаскар 
C��om��� 
R��om�h��i�� 
R�ymo�d

Малта 
Jo� M� P�c� 

Мексико 
Ju�� Alb���o Alc������ 
Jo�g� C���v�o A�du�g� 
M��i� Eug��i� A��u��z 
F�����do R� Jim���z 
Alb����� 
Glo�i� M���i��z 
C������ 

M��i��El��� M�di�� 
Mo�� 
C��m�� E� L��� 
Mu�oz

Мароко 
Aziz� B�����i

Нидерландия 
T� v�� Ach���b��g 
J��p v�� d�� B��g 
A� Blo�mhof 
Y�M� v�� d�� B�ug 
R�D� d� Bo��
J�T�P� Bo��� 
J�W� B���dsm� 
W�H�E� Bu��i�x 
J�P�M� Di�d��iks 
M J D�i�ss� 
Silvi� v�� Duu���–K�is��� 
C�M�A� F��d��iks 
J�C� G���i�s� 
Jos� G�u��s 
Gl�di��s 
K�A� Go���� 
R�J� d� H��� 
J� H�lb���sm� 
J� v�� d�� H��i�g 
G� H�ll�m� 
H� H��s�V��s���g 
Y� F� H���k��s 
Y� H�ij��� 
W�M� Hi�s 
W� Ho�k 
D� v�� Ho�k�� 
N� Ho�ym��s 
C� v�� Hof 
G�R�M� v�� Hoof 
M� Hopm���Rock 
A� K�p 
E�J� K���l 
Zol��� E� K���ss�y 
M�C�O� K��s��� 
M�W� d� Kl�ij��d�
V���k�ijk�� 
M�M�Y� d� Kl��k 
M� Ko���� 
J�W� Ko��� 

D�W�K��ij�� 
T� K���km�� 
Guuss L�khho�s�  
W�A�L� v�� L��uw�� 
P� Looij�s��i� 
H� M�i���di 
W� v�� Mi���� 
A�E� Mo����y 
I� O�� 
Wil Ooij��dijk 
W�J� d�� Oud�� 
R�J�M� P����boom 
A� P��soo� 
J�J� v�d� Pl���s 
M� Poolm��s 
F�J� P�i�sz� 
C�D� v�� R�v��sb��g 
K� R�y�d��s 
K� Ri���v�� Hoof 
G� Roodbol 
G�L� Schu� 
B� S�o�li�g� 
M�M�L� Sw��� 
L� T��l 
H� T�� N�p�l 
B� T��ff��s 
J� V��ho�f 
A� V��m��� 
J�J�G�M� V��w�� 
W� Vi�k 
M� W�ll� Do�k�� 
Di�k Wi��sm� 
J�P� Wilk�� 
P�A� v�� Woud��b��g 
P�H�M� Wou���s 
P� Z��s��� 

Никарагуа 
Eliz�b��h Aguil�� 
A�g�l Bo�ill� S�����o 
Iv���� C�s�illo
 H�c�o� Coll�do 
H�����d�z 
Jos�f� Co���do 
B���d� Espi�oz� 
M��i� F�lix Go��ol 
Mi�i�� Gu�i����z 
Ros� Gu�i����z 



Приложения

270

МКФУЗ

C��los Guzm�� 
Luis J��� 
R�iil J��qui� 
No�m�� L��z�s 
Jos� R� L�iv� 
R�f��l� M����co 
M��i� Al�j��d�� M���i��z 
M��lo� M��d�z 
M��c�d�s M��doz� 
M��i� Jos� Mo���o 
Al�j��d�� N��v��z 
Amilk�� Ob��do 
Dulc� M��i� Oliv�s 
Ros� E� O��ll��� 
Y�lb� Ros� O�ozco 
Mi�i�� O��iz Alv���do 
Am��d� P�s����� 
M��b�ly Pic�do 
Sus��� R�pp�ciolli 
Es���li�� R�y�s 
F���kli� Riv��� 
L�d� M��i� Rod�igu�z 
Humb���o Rom�� 
Y�mi�� S�qu�i�� 
Ivo��� Tij��i�o 
E�� Liz To���z 
R��� U�bi�� 
Luis V�l�squ�z 

Нигерия 
Sol� Aki�biyi 
Joh� Mo��ki�yo 
A� O� Od�jid� 
Ol�yi�k� Omigbodu�

Норвегия 
Kj��il Bjo�lo 
To�bjo�g Hos��d 
Kj��s�i Vik 
Ni�� Voll�s��d 
M��g��� G�o�l� Soukup 
Sig�id Os���sjo

Пакистан 
S� Kh�� 
M�lik H� Mubb�sh�� 
Kh�lid S���d

Филипините 
L� L�d�igo�Ig��cio 
P���i� M�di��

Перу 
M��i� Es�h�� A��ujo 
B�zo�
C��los B�j�� V��g�s 
C��m�� Cifu����s G����dos
Rox��� Cock Hu�m�� 
Lily Pi�guz V��g��� 
Ad�i��� R�b�z� Flo��s 
N�lly Ro�c�l V�l�zco 
F�����do U�ci� 
F�����d�z
Ros� Z�v�llos Pi�d��

Република Корея 
Ack�S�op L��

Румъния 
R�du V��s�i

Русия 
Vl�dimi� N� Blo�di� 
Al�ks�y A� G�li��ov 
I�Y� Gu�ovich 
Mikh�il V� Ko�obov 
Al�x��d�� V� Kv�shi� 
P�v�l A� M�kk�v�ysky 
S��g�y A� M��v��v 
N� M�z��v� 
Vl�dimi� K� Ov�ch��ov S�V� 
Polubi�sk�y� 
A��� G� Ry�boko� 
Vl�dimi� Y� Ry�s�y��sky 
Al�x��d�� V� Sh�b�ov 
G�o�gy D� Shos�k� 
S��g�i Tsi�ki� 
Yu�i M� Xom��ov 
Al�x��d�� Y� Z�m�ch��kov 

Словения 
A�d���j� F��u��Vid���c 

Южна Африка 
D�vid Boo�z�i�� 
Gugul��hu Gul� 

S�b��zil� M��s�bul� 
P�m McL���� 
Siphok�zi Gc�z� P
hillip Thompso�

Испания 
Alv��o Bilb�o Bilb�o 
E�c����cio� Bl��co Egido
Ros� B��vo Rod�igu�z 
M��i� Jos� C�bo Go�z�l�z
M���� C��o F�����d�z 
L�u�� C��d���l Vill�lb� 
A�� Di�z Ruiz 
Luis G�i�� Pi�d�do 
M��i� G��ci� Jos� 
A�� Gom�z Silio 
A�d��s H����� Gom�z 
S��� H������ C�s����do 
Ism��l L�s��� M���i��z
M���� U�i���� I�ui�o 
El��� V�zqu�z Bou�go�
A��o�io L�o� Agu�do Di�z
C��m�� Alb�z� Co������s
M��i� A�g�l�s Ald��� 
B��b�����
F�d��ico Alo�so T�ujillo
C��m�� Alv���z A�b�sii
J�sus A���l Simo� 
E��iqu� B�c� 
B�ldom��o 
Julio Bob�s G��ci� 
A��o�io Bu��o 
Alc������
Tom�s C�s�illo A����l 
V�l���i� Co�c�s P��do
M��i� T���s� C��spo 
Ab�ll�i�� 
Rob���o C�uz H�����d�z 
Jos� A�m��do D� 
Vi���� Amigo 
M��u�l D�svi�� Mu�oz
A�� M��i� Di�z G��ci�
M��i� Jos� Eizm��di 
Ap�ll��iz 
A��o�io F�����d�z Mo��l
M��u�l A� F���co 
M���i�
Luis G�i�� Pi��d�do 
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M��i� M�� G��ci� 
Amigo
Jos� Gi����Ub�go 
G��go�io Gom�z–J���bo
Jos� M��u�l Go�osp� 
A�oc��� 
Ju��� M��i� 
H�����d�z Rod�igu�z 
C��m�� L��l C��cos
M��c�li�o Lop�z Alv���z
Ju�� Jos� Lop�z�Ibo� 
A�� M��i� Lop�z T���co
F���cisco M��g�llo Polo
Mo�ic� M���i� Gil Migu�l
M���i� Zu�im��di 
M��u�l J� M���i��z C��d���
Ju�� C��los 
Mi��gol���� P�g� 
Ros� M�Mo��oliu V�lls
T���s� O�ihu�l� Vill�m��i�l
S��d�� O���g� M��� 
G��ci� P��qui�� F�����d�z
R�f��l P���lv�� C�s��ll��o
J�sus� P����jo 
M��i� F���cisc� 
P�yd�o d� Moy� 
Ju�� R�f��l P�i��o Luc���
Migu�l Qu���j��� Go�z�l�z
Miqu�l Roc� B����s��
F���cisco Rod�igu�z Pulido
Luis S�lv�do� C��ull� 
M��i� Vic���� 
S��ch�z d� l� C�uz 
F���cisco To���s Go�z�l�z
M��i� T�iqu�ll M��u�l 
Jos� Luis V�zqu�z–B��qu��o
Migu�l A�V��dugo 
Alo�so
C��los Vill��o Di�z–Jim���z

Швеция  
L��s B��g
Ev� Bjo�ck�Ak�sso� 
M��s G���lu�d 
Gu���� G�imby 
A�vid Li�d�� 
A��� Ch�is�i�� Nilso� 
(deceased) 

A�i�� Nilsso� 
Louis� Nilu�g�� 
L������ No�d��f�l� 
Adolf R��zk� 
Gu���� S����� 
Oll� Sjog��� 
Bjo�� Sm�dby 
So�j� C�l�is v�� 
S�okkom G�bo� Ti�ol��

Швейцария 
A�d�� Assim�copoulos 
Ch�is�oph H�i�z 
Judi�h Holl��w�g�� 
H��s P���� R���sch 
Thom�s Spuhl�� 
W����� S��i��� 
Joh� S��om�
Joh��P�ul V�d�� 
P���� W�h�li 
Rudolf Widm��

Тайланд 
Poo�pi� Am��u�kul 
P�����iy� J��u��� 
C� P��p���ch� 
K� Roo�g�u��gm��i��� 
Pich�i T��gsi�

Тунис 
Ad�l Ch�k�� 
H�y�� B��ch�oui 
A� B�� S�l�m 
N�j�h D�ly 
S�id� Douki 
Ridh� Lim�m 
Mh�ll� N�ji�
 J�mil T�k��k

Турция  
Ahm�� GogUs 
Elif Iy�iboz 
Kul��gi� Og�l 
B���� Ulug

Обединени арабски 
емирства 
Sh�ik� J�mil� Bi�� Al�
Q�ssimi

Обединено кралство 
Великобритания 
и Северна Ирландия 
Simo�� Aspis 
All�� Colv�� 
Ed�� Co�l�� 
Joh� E� Coop�� 
A� Joh� Fox 
Nick Glozi�� 
A�� H��di�g 
R�ch�l Hu�s� 
R�ch�l J��ki�s 
How��d M�l�z�� 
J��� Mill�� 
P���� Mi��l�� 
M���i� P�i�c� 
A�g�l� Rob���s 
G� S��w��� 
W��dy Tho��� 
A�d��w W�lk�� 
B�i�� Willi�ms

Съединени американски 
щати 
H��v�y Ab��ms 
My�o� J� Ad�ms 
Mich�ll� Adl�� 
S��gio A� Aguilo�–G�xiol�
B��b��� Al�m�� 
Alici� Am��� 
Willi�m A��ho�y 
Sus�� Sp��� B�ss�� 
F��d��ic� B���ows 
M��k B���is�� 
Rob��� B���j�s 
B��b��� B�ck 
K��i� B�h� Cy��hi� 
D� B�l�� 
J�G� B���dic�
 S���l�y B����� 
Li��s Bi�li�usk�s 
K���� Bl�i� 
F�Bloch 
F�lici� Hill B�iggs 
Edw��d P� Bu�k� 
L���y Bu�� 
Sh��� S� Bush 
Glo�is� C��i�o 
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J��� C�mpb�ll 
Sco�� C�mpb�ll B�ow�
Joh� A� C��p����� 
Ch�is�i�� H� C���i�g�o� 
Judi Ch�mb��li� 
L��A��� C���o�h��s 
M��y Ch�mi� 
C�c�li� B� Colli�� 
Willi�m Co��o�s 
Joh� Co��ig�� 
D�l� Cox 
M� Do���� C�os�� 
Eug��� D'A�g�lo 
G��b�� D�Jo�g 
J�ff��y E� Ev��s 
Timo�hy G� Ev��s 
D�bbi� J� F��m�� 
Mich��l F�il 
M���i�g F�i�l�ib 
Ris� Fox 
C��ol F�����li 
Bill F��y 
E� Full�� 
Ch��yl G�g�� 
J� Luis G��ci� S�gu�� 
D�vid W� G���ly 
C��ol G�o�g� 
Oli�d� Go�z�l�s 
B��b��� Go��f�i�d 
B�idg�� G���� 
C��ig G��y 
D�vid G��y 
M��jo�i� G����b��g 
A�l��� G����sp�� F��d��ick 
Gugg��h�im N�il H�dd�� 
H��l�� H�h� 
Rob��� H�i��s 
L�u�� L�� H�ll 
H���h�� H��cock 
N��di�i H�wl�y 
G��go�y W� H���h 
G���y H��d��sho� 
S���h H��shf�ld 
S���h H���f�ld�� 
Al�xis H���y 
How��d Hoffm�� 
Aud��y Holl��d 
Jos�ph G� Hollow�ll J�

A�d��w Imp����o 
Joh� J�cobso� 
Judi�h J��g�� 
Al�� J���� 
J� Rock Joh�so� 
Gis�l� K�m��ou�Gou�� 
Ch��l�s K��lb�� 
Cill� K����dy 
Do��ld G� K�wm�� 
Mich��l Ki�� (deceased)
Edw��d K�igh� 
P����ici� K�icos 
Sus�� L��gmo�� 
Mi�ch�ll L�Pl���� 
I�z�k L�v�v 
R���� L�vi�so� 
Rob��� Lib��m�� 
Do� Loll�� 
P���� Lov� 
D�vid Lozovsky 
P��i���� Lu�i� 
J�y�� B� Lux 
R�id Lyo� 
A�is M�i��� 
Bob M�cB�id� 
Kim M�cDo��ld�Wilso� 
P�ggy M�h�� 
Ro��ld M��d��sch�id 
Kofi M��fo 
A�� M��i� M��gu�y�io 
Willi�m C� M���i�
Joh� M��h�� 
M��i� Ch�is�i�� M��hi�so� 
Joh� McGi�l�y 
Th���s� McK���� 
Ch�is�i�� McKibbi� 
Ch�is�oph�� J� McL�ughli�
L�u�i� McQu��� 
Dougl�s Moul 
P���� E� N��h�� 
Russ N�wm�� 
Els R� Ni�uw��huijs�� 
Jo�� F� v�� Nos����d 
J��� Nov�k 
P���ici� Ow��s 
Alcid� P���z d� V�l�squ�z 
D� J�ss� P����s 
D�vid B� P����so� 

H��old Pi�cus 
P�ul Pl�c�k 
Thom�s E� P��s�o� 
M�xw�ll P�i�c� 
J�ff��y Py�� 
Louis Qu�����o 
Ju�� R�mos 
G�off��y M� R��d 
A��� Ril�y 
Gilb���o Rom��o 
P���ici� Rob���s�Ros� 
M��k A� S��db��g 
Judy S��gl 
M��i�� Sch�i�hol�z 
K��i� Schum�ch�� 
K��h��i�� D� S��lm�� 
R�ymo�d S�l�s�� 
Ru�� J� Sim�o�sso� 
D�b�� Smi�h 
G���ch�� Sw��so� 
Sus�� S���k 
D��is� G� T��� 
T��vis Th����s 
Cy��hi� T��sk 
Rob��� T�o���� II 
R� Al�x��d�� V�cho� 
M�u���� V�l���� 
P�olo d�l V�cchio 
Lois V��b�ugg� 
K��h��i�� V��doli�i
C��d�c� Vick��s 
Glo�i�j��� W�ll�c� 
Rob��� W�lsh 
S��h A� W��sh�usky 
P�ul W��v�� 
P���ici� W�lch 
G�l� Whi����ck 
Tyl�� Whi���y 
B�i�� Willi�ms 
J�� Willi�ms 
Li�d� Wo���ll 
J� Sco�� Y��uss 
Il��� Z�i�z�� 
Louis� Zi�g�s�� 

Уругвай 
P�ulo Al���w�y 
M���� B����� 
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M��go� B���ios 
D��i�l� Bilb�o 
Gl�dys Cu�b�lo 
A�� M� F��ppol� 
A�� M� Fos���i Po�s 
A�g�lic� E�ch��iqu� 
Ros� G��v�sio 
M��i�l� I�igoi� 

F�����do L�vi� 
Silvi� Ni���z 
Ross��� Pipplol 
Silv��� Tol�do

Виетнам 
Nguy�� Duc T�uy��

Зимбабве 
J���if�� J�lsm� 
Do�c�s M�dzivi�� 
Gilli�� M��ks 
J���if�� Mud���dzi 
Us�h Usho���w�f�

Организации в системата на Обединените нации 

Международна ор�анизация на труда (МОТ)  
Sus�� P��k��

Детски фонд на Обединените нации (УНИЦЕФ)  
H�bibi Gulb�d��

Статистическо бюро на ООН  
M��g���� Mbogo�i 
Jo��� V���k

Статистически институт на ООН за Азия и Тихия океан  
L�u K�k E�

Икономическа и социална комисия на ООН за Азия и Тихия океан  
Bijoy Ch�udh��i 

Световна здравна организация (СЗО) 

Регионални бюра 

Африка: C� M��dlh���

Америка (P�� Am��ic�� H��l�h O�g��is��io�): C��los C�s�illo�S�lg�do, Rob���o 
B�ck��, M��g���� H�zl�wood, A�m��do Vázqu�z

Източно Средиземно море: A� Mohi�, Abd�l Aziz S�l�h, K�ss�m S���, M� H�y�h�m 
Al Kh�y��

Европа: B� S��d�� S�v�s, A���oli Nossikov

Югоизточна Азия: Th�� S�i�, Myi�� H�w�

Западен Тихи океан: R� N�sbi�, Y�C� Cho�g

Централно управление

В �роцеса на ревизия участваха различни отдели в централата на СЗО� По�долу са 
�осочени имената на членовете на �ерсонала, които до�ринесоха за �роцеса на реви�
зия на класификацията, както и отдела, в който работят�  
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M� A�g��doñ�, fo�m��ly of D�p���m��� of Subs���c� Abus�  

Z� B��kowski, Cou�cil fo� I�������io��l O�g��iz��io�s of M�dic�l Sci��c�s 

J�A� Cos�� � Silv�, fo�m��ly Divisio� of M����l H��l�h ��d P��v���io� of Subs���c� 
Abus� 

S� Cl��k, D�p���m��� of H��l�h I�fo�m��io�, M���g�m��� ��d Diss�mi���io� 

C� Dj�dd�h, D�p���m��� of I�ju�i�s ��d Viol��c� P��v���io� 

A� Go��d�, fo�m��ly of D�p���m��� of H��l�h P�omo�io� 

M� Go��cci, fo�m��ly of D�p���m��� of I�ju�y P��v���io� ��d R�h�bili���io� 

M� A� J��s��, fo�m��ly of D�p���m��� of M����l H��l�h ��d Subs���c� D�p��d��c� 

A� L’Hou�s, Glob�l P�og��mm� o� Evid��c� fo� H��l�h Policy 

A� Lop�z, Glob�l P�og��mm� o� Evid��c� fo� H��l�h Policy 

J� M��sumo�o, D�p���m��� of Ex�����l Coop����io� ��d P������ships 

C� M��h��s, Glob�l P�og��mm� o� Evid��c� fo� H��l�h Policy 

C� Mu���y, Glob�l P�og��mm� o� Evid��c� fo� H��l�h Policy 

H� N�bulsi, fo�m��ly of IMPACT 

E� Pupuli�, D�p���m��� of M���g�m��� of No�commu�ic�bl� Dis��s�s 

C� Rom��, D�p���m��� of I�ju�i�s ��d Viol��c� P��v���io� 

R� S�d���, Glob�l P�og��mm� o� Evid��c� fo� H��l�h Policy 

B� S���c��o, D�p���m��� of M����l H��l�h ��d Subs���c� D�p��d��c� 

A� Smi�h, D�p���m��� of M���g�m��� of No�commu�ic�bl� Dis��s�s  

J� S�lomo�, Glob�l P�og��mm� o� Evid��c� fo� H��l�h Policy 

M� Sub��m��i��, fo�m��ly of Wo�ld H��l�h R�po��i�g 

M� Thu�i�ux, fo�m��ly of Divisio� of Em��gi�g ��d o�h�� Commu�ic�bl� Dis��s�s 

B� Thyl�fo�s, fo�m��ly of D�p���m��� of Dis�bili�y/I�ju�y P��v���io� ��d 
R�h�bili���io�

M� W�b��, D�p���m��� of Child ��d Adol�sc��� H��l�h ��d D�v�lopm��� 

Sib�l Volk�� ��d G��zi� Mo��u�i p�ovid�d �dmi�is����iv� ��d s�c�����i�l suppo���

C�� Ç�lik, Pi���� L�w�ll�, M��ild� L�o���di, S��d� B����iss� ��d Luis P�i��o c���i�d ou� 
sp�cific �sp�c�s of �h� ��visio� wo�k� 

Som���h Ch�����ji, Sh�kh�� S�x���, N���d Kos���js�k ��d M��gi� Sch��id�� c���i�d ou� 
�h� ��visio� b�s�d o� �ll �h� i�pu�s ��c�iv�d� 

T� B�di�h�� Üs�ü� m���g�d ��d coo�di����d �h� ��visio� p�oc�ss ��d �h� ov���ll ICF 
p�oj�c� 



МКФУЗ

275

Дейности и участие

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ

МКФУЗ



Дейности и участие

276

МКФУЗ



МКФУЗ

277

Азбучен указател

Забележка: Този индекс е съставен с цел да служи като най�общо средство за достъ� 
до кате�ориите в рамките на класификациите и за обсъждане на въ�росите и ключо�
вите термини във Въведението и Приложенията� В индекса са включени само думи и 
изрази, които действително съществуват в МКФУЗ и са обозначени с код� Изразяваме 
надежда, че ще бъде �убликуван дру�, �о��ълен индекс на МКФУЗ, който ще съдържа 
�о��одробни �ре�ратки към елементите в класификацията� За да се реализира тази 
цел, СЗО �риветства �редложенията на �отребителите във връзка с термините и из�
разите, които биха мо�ли да се добавят в индекса и да увеличат не�овата ефективност�    

А
Абсорбция на нутриентите, 8�, 83
Абстрактно мислене, абстракция, 56
Аварийно�с�асителни служби, ��6 
Автобус, �8�
Автобус, из�олзване, �5�
Автоматичен �икочен мехур, 89 
Автоматичен рефлекс на близко раз�оло�

жена става, 99
А�алактия, 9�
А�енции за недвижими имоти, ��3 
А�еузия, 66
А�ресия, контролиране на вербалната и 

физическа, �65
Ада�тиране на моторни �ревозни сред�

ства, �8�
Административен контрол, ��6, ��7, ��8, 

��9, ���, ���, ���, ��3, ��4, ��5
Аеробен ка�ацитет, 79 
Аерофа�ия, 8�
Азоос�ермия, 9�
Акинетичен мутизъм, 96, 97
Активи, �89 
Активи, материални, �89 
Активи, нематериални, �89 
Активи, финансови, �89 
Алактация, 9�
Алвеоли, ��4
Алеи за движение, ���
Алер�ии, 77
Алодиния, 67
Ало�атични лекарства, �8�
Ало�еция, ��5
Амбитенденция/амбивалентност, 53
Аменорея, 9�

Амнезия, дисоциативна, 5�
Амнезия, селективна, 5�
Анаболизъм, 85
Анал�езия, 67
Анартрия, 7�
Анатомични части, ��, ��, ��6
Анестезия, 66
Аномалия, ��, ���
Ано�сия, 6�
Аносмия, 66
Антисоциално �оведение, 49
Анурия, 89
А�етит, 5�
А�нея, 77
А�раксия, �овор, 59
А�раксия, идеомоторна, 59
А�раксия, мисловния �роцес, 59
А�раксия, обличане, 59
А�раксия, окуломоторна, 59
Аритмии, 73
Артериална дилатация, 74
Артериална констрикция, 74
Артерии, ��4
Артерии, констрикция на, 74
Артерии, функции на, 74
Артикулационни функции, 7�
Артикулация на речта, 7� 
Артрит, 94
Архитекти, �97
Архитектура, �9
Архитектурни и строителни �олитики, 

���
Архитектурни и строителни системи, ���
Архитектурни и строителни услу�и, ���
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Архитектурни и строителни услу�и, сис�
теми и �олитики, ���

Асиметрична �оходка, ��� 
Ас�ирация на храна, 8�
Атаксична дизартрия, 7�
Атеросклероза, 74
Атетоза , ���
Атмосферно наля�ане, �9�
Аудио �риемници и �редаватели, �8�
Аутизъм, 48
Афазия на W���ick�, 57 
Афазия на Брока, 57 
Афект, 54
Афония, 7�

Б
Баби и дядовци, �68, �95
Бавачки, �96
Базални �ан�лии, ��8 
Базова метаболитна скорост, 85
Банки, ��9
Банкова сметка, �оддържане, �73
Бедност, �78,��� 
Бедро, ��� 
Безвъзмезден труд, �73 
Безот�оворност, 49 
Без�окойство, 49
Белене на хранителни �родукти, �55
Бели дробове, ��4 
Белодробен емфизем, 77 
Билки, �8�
Бинаурален синтез, 64
Биомедицински стандарти, ��
Биомедицински статус, ��
Бла�онадеждност, 5� 
Бла�о�олучие, ���, ��3 
Бла�осъстояние, ���
Бла�отворителни ор�анизации, участие в, 

�73
Блокиран таз, 95 
Блокирана ска�ула, 95
Блокирани стави, 94 
Блокирано рамо, 94

Блокове в МКФУЗ, функция, ��9 
Боклук, изхвърляне, �59 
Болест на P��ki�so�, 98 
Болест, 3, 4, 8, �3, �5, �6, �9, ��, ���, ��9 
Болест, �оследствия от, 4 
Болести, �редавани �о �олов �ът, �рофи�

лактика, �55 
Болестно състояние, 3, 4, 7, 8, �3, �6, �7, 

�9, ���, ��4
Болестно състояние, етиоло�ия, 4, �3 
Болка в бедрото, 68 
Болка в �лавата и шията, 68 
Болка в �орен крайник, 68 
Болка в �ърба, 68 
Болка в �ърдите, 68 
Болка в долен крайник, 68 
Болка в множество части на тялото, 69 
Болка в рамото, 68 
Болка в ставите, 68 
Болка в стомаха или корема, 68 
Болка в тазовата област, 68 
Болка в торса, 68 
Болка в част от тялото, 69 
Болка, 69�7� 
Болка, �енерализирана, 69 
Болка, ирадиираща в дерматом, 69 
Болка, ирадиираща в се�мент или област, 

69 
Болки в долната част на �ърба, 69 
Болници, ���, ��3
Боравене с �редмети, �44 
Брадикардия, 73 
Брадилалия, 7�
Бради�нея, 77
Брайлово �исмо, общуване с, ��9 
Брайлово �исмо, �исане, ��9 
Брайлово �исмо, четене, ��9 
Братски, взаимоотношения, �68 
Братя и сестри, �68 
Бременност, 9�, ��� 
Бронхиален с�азъм, 77 
Бронхиално дърво, ��4
Бруксизъм, ��� 
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Бръснене, �53 
Будно състояние, будуване, 46, 5� 
Бутане на �редмети с долните крайници, 

�46 
Бутане на �редмети, �46 
Бутилки и кенчета, отваряне, �55 
Бъбреци, ��8 
Бъбреци, функция, 89 
Бъбречна недостатъчност, 89 
Бюра и класьори, �83 

В
Ва�инален канал, ��8 
Ва�инална лубрикация, 9� 
Ва�инизъм, 9� 
Вазомоторна функция, 74 
Валежи, �9�
Вана или душ, �риемане, �5�
Варене и зато�ляне на храната, �59 
Варикозни вени, 74 
Вди�ане на �редмети, �44
Вди�ане на �редмети, �45 
Ве�етативни състояния, 46 
Вежди, ���
Велоси�ед, у�равление, �5�
Велоси�еди, ремонт, �6�
Вени, ��4 
Вени, функции, 74 
Венозен, 74 
Венозна констрикция (стеснение), 74 
Венци, ���
Верти�о (световъртеж), 65 
Вестибуларна функция на равновесието, 

движение и о�ределяне на �оложе�
нието, 65 

Вестибуларни функции, 65 
Вестници, �3�, ��8, ��9 
Вестници, издадени на Брайлово �исмо, 

��8 
Вещества, злоу�отреба, 5�
Вещества,злоу�отреба, 5� 
Взаимодействие в съответствие с общест�

вените норми, �65 

Взаимодействие, видове, �65 
Взаимодействие, контролиране на �ове�

дението в рамките на взаимодейст�
вието, �65 

Взаимоотношения в семейството, създа�
ване и �оддържане, �69 

Взаимоотношения между братя и сестри, 
�оддържане, �68 

Взаимоотношения между дете и родите�
ли, �оддържане, �68 

Взаимоотношения с връстници, създава�
не, �67 

Взаимоотношения с �ознати, създаване, 
�67 

Взаимоотношения с �риятели, създаване, 
�67 

Взаимоотношения с хора, обитаващи съ�
щото жилище, създаване, �67 

Взаимоотношения с членовете на разши�
реното семейство, създаване, �68 

Взаимоотношения със съседи, създаване, 
�67 

Взаимоотношения, из�олзване на физи�
чески контакт, �59 

Взаимоотношения, интимни, �оддържа�
не, �69 

Взаимоотношения, �рекратяване, �65 
Взаимоотношения, �роявяване на �ри�

знателност, �64 
Взаимоотношения, �роявяване на тър�и�

мост, �64 
Взаимоотношения, �роявяване на уваже�

ние и то�лота, �64 
Взаимоотношения, реа�иране на критика, 

�64
Взаимоотношения, реа�иране на социал�

ните си�нали, �64
Взаимоотношения, създаване, �65 
Взаимоотношения, формални, създаване, 

�66 
Вземане на решения, 4, 57, ��8 
Вземане �од наем на място за живеене, 

�57 
Вибрация, �94 
Видове с�орт, участие в с�орт, �76 
Виждане на звезди и светкавици, 6� 
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Визуална дистракция, �9� 
Висше образование, �7� 
Висшестоящи лица, �96 
Витамини и дру�и добавки, �8� 
Витили�о, �46 
Вкусова �ерце�ция, 55
Вкусова функция, 66 
Вкусове, 55 
Вла�алище, ��8 
Влажност, �9�, �94
Влак, �олзване, �47 
Влечение към вещества, злоу�отреба 5� 
Влизане и излизане с дистанционен кон�

трол, �83, �85 
Вмъкване на мисли, 56 
Внимание, 57
Внимание, изместване, 57
Внимание, �оддържане, 57
Внимание, разделяне, 57
Внимание, с�оделяне, 57
Вода и �орива, снабдяване с тях, ��4 
Вода, �риемане, �55 
Воден баланс, �оддържане, 86 
Воднисти из�ражнения, 83 
Водоеми, �9� 
Войни, �9� 
Вокализация, алтернативна, 7� 
Вокални тикове, ��� 
Волеви движения, контрол, ��� 
Волеви движения, координация, ��� 
Волеви контрол, 56 
Врати, електрически, �86, �87
Време, �одреждане на събитията в хроно�

ло�ична �оследователност, о�ределяй�
ки количествата време за събитията, 
57 

Време, съставяне на бюджет, �34 
Вродена аномалия, ��� 
Връстници, �95, �98
Връстници, създаване на взаимоотноше�

ния с тях, �66
Всеобща декларация на ООН за �равата 

на човека (�948), �77 

Вход и изход в с�радите, �родукти и тех�
ноло�ии, обществени, �86 

Възбуда на афекта, 54
Възбуда, фаза, 9�
Въз�итание на децата/Родителски задъл�

жения, �6� 
Въз�итание, �6 
Възраст, застаряване, �8, ���
Вълнение и възбуда, 53
Външен нос, ���
Външни �ениталии, ��8
Външни контролни средства, �8� 
Външни мускули на окото, функции, 63 
Външни очни мускули, ���
Външно ухо, ���
Въ�росник за �риложение на МКФУЗ, ��9 
Въртене или извиване на ръцете, �46 
Вяла дизартрия, 7� 
Вятър, �9� 

Г
Гадене, 65 
Газове в стомаха, 84 
Галакторея, 9� 
Генетично �редраз�оложение, �4, ��� 
Гениталии, ��8 
Гериатрия, �� 
Главичка на �ениса, ��8 
Главоболие, �49 
Гладене на дрехи, �59 
Глас, качество, 7� 
Глас, �роизвеждане, 7� 
Гласни �ънки, ��3 
Гласови и �оворни функции, 7�, 7�, 7� 
Гласови �ротези, �8� 
Гласови функции, 7� 
Гласуване, ��6 
Глезен и стъ�ало, структура, ���
Глезенен рефлекс, 99
Глезенна става и стави на краката и �ръ�

стите на краката, ���
Глобални �сихични функции, 47�6� 
Глобални �сихосоциални функции, 48 
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Гняв, 54
Говор, 58, �38 
Говор, модулация на мелодичните конту�

ри, 7�
Голяма устна, ��8 
Горен крайник, структура, ��� 
Горещи вълни �о време на мено�аузата, 

9� 
Гориво, снабдяване, �57 
Горна устна, ��� 
Горски �ожари, �8� 
Готвене, �58 
Граждански �рава, �олзване, �77 
Граждански с�орове, ��7 
Граматични структури, ор�анизиране/съ�

ставяне, 59 
Грижи за домакинството, �58��6� 
Грижи за себе си и �рижи за дру�ите, 

служ ба за �од�ома�ане, �6� 
Грижи �о време на менструацията, �53 
Гръбначен мозък, кауда еквина, ��9 
Гръбначен мозък, ��8 
Гръбначен мозък, лумбо�сакрален, ��9 
Гръбначен мозък, торакален, ��8 
Гръбначен мозък, цервикален, ��8 
Гръбначен стълб, ��3 
Гръбначномозъчни нерви, ��9 
Гръден кош, ��4 
Гръдни дихателни мускули, функции, 78 
Гълтане, 8� 
Гълтателни функции, 8� 
Гърда и зърно, ��8
Гъстота на населението, �9�

Д
Дви�ателен рефлекс, ��� 
Дви�ателна �ерсеверация, ��� 
Дви�ателни функции, 99���3
Движение, структури, свързани с не�о, 

������4
Дебело черво, ��6
Дейности и участие, ком�онент, 3, 7, 8, ��, 

��, ��, �3, �4, ��, ��, �3, �7, 37, ��6,��9, 

������4, ��7, ��9, �3�, �3���34, �37, 
�4�, �44, �45, �6�

Дейности и участие, о�ции за структури�
ране, �4���45

Дейности и участие, С�исък, начини на 
�олзване, �4���45

Действие в съответствие в обществените 
норми, �65

Действие, действия, 3, 5, ��, �5, �7��9, ��, 
�4, ��9, ��3, ��3, ��9, �3�

Декодиране на съобщения, 57, 58 
Декубитални язви, ��4
Делириум, 46 
Деменция, 48 
Демо�рафски изследвания и анкети, 5
Демо�рафски �ромени, �9� 
Денонощни цикли, �93 
Де�ерсонализация, 6� 
Дереализация, 6� 
Дете, свързване с не�о, �68 
Детски и�ри, �76 
Дефекация, 84 
Дефекация, ре�улиране, �53 
Дефекация, честота, 85 
Дефиниции в МКФУЗ, ��9 
Дефиниции, в класификациите, ��7 
Дехидратация, 86 
Деца, ��8� �35� �6�, �95
Джамия, �осещение на, �77 
Диабет, �46
Диа�ноза, 4 
Диа�рами, съставяне, �38 
Диария, 83 
Диафра�ма, ��5 
Диафра�ма, функция, 78 
Диета, �оддържане на балансирано хра�

нене, �55 
Дисдиадохокинезия, ��� 
Дискинезия, ��� 
Дискриминация, социална, �4, �8 
Дискусия с един човек, �39 
Дискусия с мно�о хора, �39 
Дискусия, �39 
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Дискусия, за�очване, �39 
Дискусия, �оддържане, �39 
Дискусия, �риключване, �39 
Дисменорея, 9� 
Дис�ареуния, 9� 
Дис�нея, 7� 
Дистонични движения, ��� 
Дистония, 98 
Дисфа�ия, 8�, 8� 
Дисфа�ия, езофа�еална, 8� 
Дисфа�ия, орална, 8� 
Дисфа�ия� фарин�еална, 8� 
Дисфония, 7� 
Дихателен ритъм, 78 
Дихателна система, структура, ��3
Дихателна система, функции, 77, 78
Дишане �рез устата, 79
Дишане, дълбочина, 78 
Дишане, неравномерно, 78 
Дишане, �арадоксално, 78 
Дишане, �овърхностно или �литко, 78 
Дишане, ритъм и дълбочина, 78 
Дневен цикъл, 5� 
Дневни цикли, �85 
Доброжелателност, 49
Добросъвестност, 49 
Добър живот, ��� 
Докосване, 66, �46 
Долавяне на звук, 64
Долен крайник, структура, ��� 
Дом, �ридобиване, �57 
Домакински вещи, �азаруване, �58 
Домакински �ринадлежности, �57, �6�, 

�6�, �83
Домашен бит, �57��63 
Домашни (�итомни) животни, �6�, �6�, 

�96
Домашни уреди, �оддържане, �6� 
Домашно обучение, �7�
Домове за �рижи с настаняване и без нас�

таняване, ���, ��3 
До�ир, 56, 67, 68 
До�ълнителни дихателни функции, 77

Достъ�, �6, 4�, �78, ��3, �4�
Достъ�ност, �7�, �79 ��3, ��4, �33, �4�
Дрехи, �54, �57, �58, �8� 
Дрехи, обличане, �54
Дрехи, �азаруване, �58
Дрехи, събличане, �54
Дрехи, шиене и �о�равки, �6� 
Дру�и термини:
Дръжки на врати, �86 
Духане, 79
Духовна медитация/съзерцание, участие 

в нея, �77 
Духовни �рактики, участие в тях, �77 
Дъвчене, 8� 
Дъжд, �9�
Дъл�осрочни здравни услу�и, ��� 
Дър�ане на �редмети, �46 
Дясностранна, левостранна дви�ателна 

координация, ��� 

Е
Евро�ейски съюз, ��6 
Ежедневен бит, �родукти и техноло�ии, 

�74 
Ежедневни/рутинни действия, завършва�

не, �34 
Ежедневни/рутинни действия, извършва�

не, �34 
Ежедневни/рутинни действия, с�равяне, 

�34 
Езда на кон, �5� 
Език на тялото, външен израз и въз�роиз�

веждане, �37 
Език, ���
Език, инте�рирани функции, 59 
Език, ментални функции, 58 
Езофа�еално �ълтане, 8� 
Екс�ерти, дру�и, �66 
Екс�ресия на �оворимия език, 57 
Екс�ресия на езика, 57 
Екс�ресия на жестомимичния език, 57 
Екс�ресия на �исмения език, 57 
Екстравертност, 48 
Екто�ична бременност, 9� 
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Електричество, �9�, ��4
Електролитен баланс, 85 
Електронна �оща, ��5
Електро�о�тични устройства, �8� 
Елиминиране на фекалиите, 83
Емациация, 84
Емоции, 54, 64
Емоции, ре�улиране, 54, �65 
Емоционална безизразност, 49 
Емоция, диа�азон, 54 
Емоция, уместност, 54 
Ендокринни жлези, ��6
Енер�ичен, усещане, 5� 
Енер�ия, �сихична, 5�
Ер�ономични услу�и, ��5 
Ер�отера�евти (с�ециалисти �о трудова 

тера�ия), �96 
Ерекция на клитора, 9� 
Ерекция на �ениса, 9� 
Естествена среда и �ромени в околната 

среда, на�равени от човека, �9���95 
Етични насоки за из�олзване на МКФУЗ, 

�5���53
Ефективност, като конце�ция, 8, ��, �4, 

�6, �8, ��, ��, ������4, ��8�33, �43
Ефективност, като о�ределител, �3, �3, 

��6���7, �3�, �3�, �33, �34, �37, �4�, 
�43��45

Ехолалия, 53 
Ехо�раксия, 53 
Еякулация, 9� 

Ж
Желание за сътрудничество, 5� 
Железен дефицит, 86 
Жестове, изразяване с тях, �36 
Жестомимичен език, изразяване с не�о и 

активно из�олзване, 57, �37, �38
Живот в общността, участие в, �75 
Животни, �88
Животни, �рижа за тях, �6�
Животни, из�олзвани за лична мобил�

ност, �8�
Жизнен о�ит, ��� 

Жизнерадост, 49
Жилище и мебелировка, �оддържане, �6�
Жилищна �олитика, ��4
Жилищни системи, ��4
Жилищни услу�и, ��4 
Жилищни услу�и, системи и �олитики, 

��3
Жилищни, тър�овски, �ромишлени и об�

ществени с�ради, ���
Жлъчен мехур и жлъчни канали, ��6 

З
Забавена еякулация, 9� 
Забавление или развлечение, участие в, 

�76 
За�уба на те�ло, 84 
Задаване на въ�роси, �38
Задавяне, 79 
Задача, 7, ��, ��, �4, �5, ��3, ��6, ��9, �43, 

�39 
Задача, извършване на �рости задачи, �3�
Задача, извършване на сложни задачи, �3�
Задача, �ред�риемане на една задача в 

�ру�а, �3�
Задача, �ред�риемане на една задача са�

мостоятелно, �3�
Задачи и изисквания, изобщо, �3���35 
Задачи, завършване на множество от за�

дачи, �33 
Задачи, �ред�риемане на множество от 

задачи в �ру�а, �33 
Задачи, �ред�риемане на множество от 

задачи самостоятелно, �33 
Задачи, �ред�риемане на множество от 

задачи, �33 
Задачи, свързани с работата, из�ълнение, 

�7�
Задвижване, �сихично, 46�6�
Задух, 79 
Задържане на вода, 86 
Задържане на урината, 89 
Заекване, 7�, �49 
Заемане на �оза, 53 
Заемане на �олитически �ост, �раво�77 
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Заетост, за�азване на работата, �7�
Заетост, из�ълнение на задачите, които се 

изискват, за наемане на работа, �7� 
Заетост, краткосрочни до�овори, �7� 
Заетост, наемане на работа и �риемане на 

�редложената работа, �7� 
Заетост, на�редване в дадената работа, 

�7�
Заетост, на�ускане на работата, �7�
Заетост, осъществяване на надзор над 

дру�и работници, �7�, �7�
Заетост, �рекратяване на трудовото �ра�

воотношение, �7� 
Заетост, �родукти и техноло�ии, �83 
Заетост, работа на �оловин работен ден, 

�7�
Заетост, работа �од надзор, �7�, �7�
Заетост, работя на �ълен работен ден, �7�, 

�7�, �47
Заетост, служебно �овишение и дру� слу�

жебен на�редък, �7� 
Заетост, търсене на работа и ан�ажиране 

на работа, �7�, �7�
Заетост, търсене на работа, �7� 
Заетост, ходене на работа съ�ласно изис�

кванията, �7�, �7�
Закони за �ланиране, ��3
Законодателна реформа и МКФУЗ, 5, 6
Законодателство и закони, ��3, ��4, ��6, 

��7, ���, ��3, ��6 
Законодателство, наредби и стандарти, 

������6
Замайване, 65 
Заместници на лицата, които вземат ре�

шения, �96 
Замъ�ляване на съзнанието, 46 
Замърсяване, суша, вода и атмосферен 

въздух, �9�
Занаяти и хоби, занимаване с, �76
Занаяти, занимаване с, �76 
Занаяти, занимание с тях, �76
Заобикаляне на �ре�ятствия, �47 
За�ознанства, �3�
За�ознанства, създаване на взаимоотно�

шения с, �6�

Зарастване с беле�, ��4 
Застрояване, �87 
Застъ�ничество, МКФУЗ като средство за 

застъ�ничество, �5���5�
Заха�ване, 8�
Защита чрез адвокат, ��7
Звук, �93
Здраве и свързаните със здравето обла�

сти, 3, 7, 8, ����� 
Здраве на населението, 4
Здраве, �рижа за(собственото здраве), �55 
Здраве, избя�ване на риск за здравето, �55 
Здраве, ком�оненти, 4 
Здраве, о�ределящи фактори, 4 
Здравен �рофил на лицето, обозначаване 

с код, ��7 
Здравен статус/здравословно състояние, 

3, 4, �6, �8, , ��, �78, ���� ���, ���,�4� 
Здравео�азване, 6 
Здравна система, ���
Здравна статистика, 5
Здравни работници, 5
Здравни с�ециалисти, �97 
Здравни съвети, с�азване, �5� 
Здравни услу�и �ри остри заболявания, 

���
Здравни услу�и, системи и �олитики, ��� 
Здравно застраховане, 5, �48� 
Здравно�информационни системи, 5 
Здравословни хранителни �родукти, кон�

сумиране, �55 
Земетресения, �9�
Зеничен рефлекс, 63 
Знаци и символи, общуване чрез тях, �36 
Зрение и свързаните с не�о функции, 6��

63 
Зрение, функции, 6�, 6�, ��8
Зрителна острота, 6� 
Зрителна �ерце�ция, 55 
Зрително��ространствени въз�риятия, 55 
Зъби, ��� 
Зъби, �рижа за тях, �53 
Зъбна хи�иена, �53 
Зъбни �ротези, �рижи за тях, �53 
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И
И�ра на шах или карти, �76 
И�ра, участие в и�ри, �76 
И�ри, занимания с, �76 
И�ри, отдих и �очивка, занимания в сво�

бодното време, �76 
Идеация, с�особност за формиране на 

идеи, 55, 56 
Идеоло�ии, �5, �99
Избор измежду о�ции, как да се на�рави, 

��9 
Избор на �одходящо облекло, �54 
Издръжливост, 5�, 79 
Изисквания за облекло, съобразяване с, 

�54 
Изкачване, �4� 
Изкривяване на картината, 6� 
Излъчване на мисли, 56 
Измиване на съдовете, тенджерите, ти�а�

ните и кухненските �рибори, �59 
Измиване на цялото тяло, �5�
Изобилна менструация, 9� 
Изо�ачаване на звуците, 7� 
Из�исване на думите, ��9 
Из�итвания в условията на �рактическа�

та работа �о време на ревизията на 
ICIDH��, 3, �55 

Из�олзване на информацията в МКФУЗ 
за обществени цели, етични насоки, 
�53

Из�олзване на ръката до китката и на ця�
лата ръка, �46 

Из�олзване на услу�ата, �3 
Из�равено �оложение, �4� 
Из�равено �оложение, �оддържане, �4� 
Из�равителни домове и затвори, ��7
Из�разване на �икочния мехур, 89 
Из�ълнение на една задача или множе�

ство от задачи, �3� 
Из�ълнение на �ланове, 56 
Из�ълнителни функции, �сихични 56 
Из�ълняване на медицински и дру�и 

здравни съвети, �55 
Изразяване на обичайни �риветствия, 

�38 

Изразяване �осредством рисунки и сним�
ки, �37 

Изразяване с думи, �37 
Изразяване с езика на тялото, �37 
Изразяване с жестове, �37 
Изразяване с официалния жестомимичен 

език, �37 
Изразяване със знаци и символи, �37 
Изследване на съответствието на лече�

нието и �роцедурите, у�отреба на  
МКФУЗ, �6�

Изследвания в областта на здравео�азва�
нето, 6

Изследвания на здравното състояние на 
населението, 6

Изследвания, �риложение на МКФУЗ, �3� 
Изсушаване, �5� 
Изтъняване на кожата, ��4 
Изхвърляне на боклука, �59 
Изцеление, ��4 
Изчисляване, 59, �3�
Изчисляване, ком�лекс, 59 
Изчисляване, �росто, 59 
Изчистване на термините, �5�
Изящни изкуства, занимаване с или оце�

няване, �76
Икономическа самостоятелност, �73 
Икономически доктрини, ��� 
Икономически живот, �73��74
Икономически о�ерации сложни, �73 
Икономически о�ерации, основни, �7�
Икономически �олитики, ��� 
Икономически системи, ��� 
Икономически средства, обществени, 

�рава върху тях, �73
Икономически средства,�рава върху тях, 

�73
Икономически услу�и, ��9 
Икономически услу�и, системи и �олити�

ки, ��9 
Илюзия, 54 
Имитиращ, ��8
Им�еративни �озиви за уриниране, 89 
Им�отентност, 9� 
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Имунна реакция, 77
Имунна реакция, нес�ецифична, 77
Имунна реакция, с�ецифична, 77
Имунна система, структура, ��4
Инвалидна количка, �78, �4�
Инвалидна количка, �ридвижване с нея, 

�49 
Инвалидни колички и моторолери, �од�

държане и ремонт, �6� 
Индекс на телесната маса (ИТМ), 84 
Индукционни линии, �86 
Инконтиненция, им�еративна, 9� 
Инконтиненция, �реливна, 9�
Инконтиненция, рефлекторна, 9� 
Инконтиненция, стресова, 9�
Инсомния, 5�
Инс�ектори, �96 
Институции за висше образование, ��4 
Институционализация, �8
Инструменти за оценка и МКФУЗ, ��, 45,, 

��6, ��7, �79, �3�, �6�
Инструменти, �оддържане и �о�равка, 

�6�
Интелектуално израстване, 48
Интензивност на светлината, �9�
Интермитентноклаудикацио, 74 
Интернет, ��5, ��8, ��9
Интимни взаимоотношения, �оддържа�

не, �65
Интонация, 7�
Интровертност, 48
Информационна матрица, �3, �37, �38, 

�43, �44, �45 
Информационни системи, 5 
Информация аз смъртността, 4 
Информация за заболеваемостта, 4, �3 
Инхибиция, 48 
Ирис, ��� 
История на здравното състояние, �8

К
Камерна мускулатура, сила на съкраще�

нието, 73 
Камила, яздене, �5� 

Канализация, ��4
Канцеларско оборудване, �83 
Ка�иляри, ��4
Ка�иляри, функции, 74 
Каране на ски, �49 
Кардиомио�атия, 73 
Кар�ални кости, 95 
Катаболизъм, 85 
Кататония, 53
Кате�ории в МКФУЗ, 8, ��, �3, �6, ��, ���, 

��7, ��9, ����3, ��5, ��8��3�, , �4�, �43, 
�5�, �59��6�

Кахексия, 84 
Качество на атмосферния въздух, �94 
Качество на визуалната картина, 6� 
Качество на въздуха в затворени �омеще�

ния, �94 
Качество на живота, 5, �6�
Качество на звука, �93
Качество на зрението, 6�, ��8, �33
Качество на светлината, �9�
Кашлица, 79 
Квадри�ле�ия, 96, �47
Кинестезия, 66 
Кино и театър, занимаване с, �76 
Кино, ходене на, �76
Киселини в стомаха, 84 
Киткова става, ��� 
Кихане, 79 
Класификация на събитията, �3�
Класификация, елементи на МКФУЗ, 7�8, 

��, ��7 
Класификация, кате�ории, ��7 
Класификация, ком�оненти на МКФУЗ, 

��7 
Класификация, нива, ��7 
Класификация, обхват на МКФУЗ 3, 7, �3 
Класификация, раздробяване, ��7 
Класификация, универсум на МКФУЗ, 7 
Класификация, части на МКФУЗ, ��7, ��� 
Клаудикацио, 74 
Клекнало �оложение, �оддържане, �4� 
Кле�ач, ��� 
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Кле�ач, защитен рефлекс, 63
Кле�ач, функции, 63 
Климат, �9�
Климатична система, �9�
Клиники, ���, ��3 
Клинични �риложения на МКФУЗ, 5, �6��

�6� 
Клинично из�олзване на МКФУЗ, етични 

насоки, �54
Клитор, ��8 
Клубове �о интереси, участие в тях, �74
Клякане, �4� 
Кни�и, �83
Коа�улация (съсирване), 75 
Ко�нитивна �ъвкавост, 56 
Ко�нитивни функции, 48, 5�, 55, 57, 59 
Ко�нитивни функции, висши, 57 
Кожа и свързаните с нея структури, функ�

ции, ��4���5 
Кожа на �лавата и шийната област, ��5 
Кожа на �орен крайник, ��5 
Кожа на долен крайник, ��5 
Кожа на раменната област, ��5 
Кожа на тазовата област, ��5 
Кожа на торса и �ърба, ��5 
Кожа, 7�, ��4, ��5 
Кожа, втвърдяване, ��4 
Кожа, възстановителни функции, ��4 
Кожа, �рижа за нея, �5� 
Кожа, защитни функции, ��4 
Кожа, изолираща функция, ��4 
Кожа, качество, ��4 
Кожа, функции на кожните жлези, ��4 
Кожа, чувствителност към светлината 

(фоточувствителност), ��4 
Кожни жлези, структура, ��5 
Кола или каляска, те�лена от коне, у�ра�

вление, �5� 
Коле�и, �65, �67, �95 
Коленичене, �4�
Коленна става, ��� 
Кома, 46 
Ком�ютри, �олзване, �39 

Ком�ютърен софтуер и хардуер, �8� 
Ком�ютъризирани масови комуникации, 

��5, ��8
Ком�ютърна техника, �ри�одена, �8� 
Комунални услу�и, ��9
Комуникационни �анели, �8� 
Комуникационни �родукти и техноло�

�ии, �8�
Комуникационни системи, ��5
Комуникационни услу�и, системи и �оли�

тики, ��5
Комуникация, �36��4�
Комфорт, �рижи за, �55 
Консти�ация (за�ек), 83 
Консумиране на здравословни храни, �55 
Контекстуални фактори, 7, 8, 9���, �5, �8, 

�78, ������4, �45, �5�, �55
Континенция (задържане) на урината, 89 
Контрол на вътрешните им�улси, 5� 
Контрол на мисленето, 56 
Контролиране на вербалната и физическа 

а�ресия, �65
Контролиране на качеството на своята 

дейност, �7�
Конфиденциалност, етични насоки �ри 

из�олзване на МКФУЗ, �5� 
Концентрация на вниманието, 5�
Конце�ции/конце�ти в МКФУЗ 3, 7, �8, �9
Конюнктива, склера, хороидея, ��� 
Координация око�ръка, ���
Координация око�стъ�ало, ���
Координация ръка�око, 53 
Координиране на волевите движения, ��� 
Ко�иране, ��8 
Ко�ролалия, ��� 
Корови дялове, ��8 
Коронарна исхемия, 75 
Коронарна недостатъчност, 74 
Кор�орации, ��9 
Коса и нокти, функции, ��5 
Коса, растеж, ��4 
Коса, структура, ��5 
Коса, функции, ��4, ��5, �5� 
Костен мозък, ��4 
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Кости на бедрото, ��� 
Кости на �лезена и стъ�алото, ��� 
Кости на лицето, ���
Кости на мишницата, ��� 
Кости на �одбедрицата, ��� 
Кости на �редмишницата, ��� 
Кости на раменната област, ���
Кости на ръката, ���
Кости на тазовата област, ��� 
Кости на шийната област, ��� 
Кохлеа, ��� 
Кохлеарниим�ланти, �8� 
Крак, структура, ��� 
Кратки био�рафични данни, съставяне, 

�7� 
Крещене, 7� 
Кризи, �реодоляване на, �35 
Критично отношение във взаимоотноше�

нията, �реодоляване на, �64
Кръв, функции, свързани с �ренасянето 

на кислород, 77 
Кръв, функции, свързани с �ренасянето 

на метаболити, 74 
Кръвно наля�ане, ниско, 73
Кръвно наля�ане, �оддържане, 73
Кръвно наля�ане, функции, 73
Кръвоносни съдове, функции, 7� 
Кръвотворене, 7�, 73 
Ксерофталмия, 63 
Култура, отдих и �очивка и с�орт, �роду�

кти и техноло�ии, �76 
Културни ор�анизации, ��7 
Културни събития, участие в, �76
Куцане, ���
Кърмене, �55

Л
Лактация, 9�
Лакътна става, ���
Ларинкс, ��3
Ларинкс, функции, 7�
Латерализация на звука, 64 
Ле�нало �оложение, �4�

Ле�нало �оложение, заемане на такова, �4� 
Ле�нало �оложение, �оддържане, �4�
Леден дъжд, �9�
Лежане �о �ръб, оставане в това �оложе�

ние, �4�
Лежащо �оложение, �оддържане, �4�
Лека кола, ремонтиране, �6�
Лека кола, шофиране, �5�
Лекари, �97
Лекарствени средства/наркотици, �8�
Леки автомобили, �9�
Лели, �68, �95
Леща на очната ябълка, ��� 
Ли�авене, 8� 
Ли�аменти и фасции на бедрото, ��� 
Ли�аменти и фасции на �лавата и шийна�

та област, ���
Ли�аменти и фасции на �лезена и стъ�а�

лото, ��� 
Ли�аменти и фасции на мишницата, ���
Ли�аменти и фасции на �одбедрицата, ���
Ли�аменти и фасции на �редмишницата, 

��� 
Ли�аменти и фасции на раменната област, 

���
Ли�аменти и фасции на ръката, ��� 
Ли�аменти и фасции на тазовата област, 

���
Ли�аменти и фасции на торса, ��3 
Лимфни възли и съдове, ��4 
Лимфни съдове, функции, 76 
Лифтове и ескалатори, �86 
Лица, заемащи �одчинена �озиция, �96 
Лица, които �редоставят лична �рижа, и 

�ерсонални �омощници, �96
Лична на�ласа на �ознати, връстници, ко�

ле�и, съседи и членове на местната 
общност, �98 

Лична �ерс�ектива относно функциони�
рането и увреждането, 3, 7, 8, ��, �3, 
�4, �5, �6, �7, ��, ��3

Личност, 47, 55
личностна на�ласа, измамническа, 49 
Личностни фактори, 8, ��, �5, �8, ���, ��4, 

��7, �6�
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Ло�о�еди, �97 
Локализиране на източника на звука, 64 
Луксация (изместване) на раменна става, 

94 
Луксация (изместване) на ставата, 94
Лумбален �ояс на �ръбначния стълб, ��� 
Лунни цикли, �93 
Любов, 54 
Любознателност, 49
Любо�итство, 49

М
Малабсорбция в стомаха, 8� 
Малка устна, ��8 
Малък мозък, ��8 
Маниеризми, ��� 
Маршрутни указания, �85, �86, �87
Маси, ре�улируеми, �83 
Мастни жлези, ��5 
Математика, из�олзване на математиче�

ски действия, ��9 
Математика, работа с, ��9
Математика, трансформиране на задачи с 

думи в аритметични о�ерации, 59
Математически знаци, из�олзване, ��9 
Математически �ринци�и, �рила�ане, �3�
Матка, ��8 
Машини за �исане с Брайлов шрифт, из�

�олзване, �39 
Мебели, �3�, �57, �6�, �8�
Мебели, �одреждане на мебелите в място�

то за живеене, �6� 
Медицинска рехабилитация, услу�и, ��� 
Медицински сестри, �97
Медицински социални работници, �97
Медицинско обслужване, �� 
Междинен мозък, ��8 
Междуличностни взаимодействия и вза�

имоотношения, �64��69
Междуличностни взаимодействия, общи, 

�64��66
Междуличностни взаимодействия, основ�

ни, �64

Междуличностни взаимодействия, слож�
ни, �65

Междуличностни взаимоотношения, с�е�
циални, �66��67

Международна ор�анизация �о стандар�
тизация (ISO), ���, �6�

Международна стандартна класификация 
в образованието на ЮНЕСКО, ��3 

Международни класификации, семейство 
на СЗО, 3, 4 

Международни �олитически ор�аниза�
ции, ��6

Междуребрени мускули, ��5 
Меко небце, ���
Мелодия на речта, 7� 
Менархе, 9�, �35 
Мено�ауза, 9�, 9�, 93, �35 
Менора�ия, 9� 
Менструален цикъл, дискомфорт, 93 
Менструален цикъл, редовност, 9� 
Менструално кървене, сте�ен, 9� 
Менструално течение, 9� 
Менструация, интервали, 9� 
Менструация, �редменструални усеща�

ния, 9� 
Мерки за �овишаване на общественото 

здраве, 4 
Местене на �редмети с долните крайни�

ци, �45
Метаболизъм и ендокринна система, 

функции, 85�88
Метаболизъм на въ�лехидратите, 85 
Метаболизъм на мазнините, 86 
Метаболизъм на �ротеините, 85 
Метене, �59 
Метеоризъм, 83�4 
Методичен, 49
Миастения �равис, 99 
Ми�рация�, �9�
Миене на зъбите, �53 
Миене на собственото тяло, �5�
Миене на части от тялото, �5� 
Миене с �арцал/�одомиячка, �6� 
Минерален баланс, 86 
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Миокардит, 73
Миризми, 55, 66, �94 
Мислене, ��8 
Мисловен �роцес, 55 
Мисъл, мислене, 55 
Мишница, ��� 
МКФУЗ, бази данни, �6� 
МКФУЗ, браузър, �33 
МКФУЗ, бъдещи насоки, �59 
МКФУЗ, версии за изследвания, �59 
МКФУЗ, версии за клинично из�олзване, 

�59 
МКФУЗ, задължително минимално съ�

държание, �6� 
МКФУЗ, като рамка, 3, 4, 6, 7, �6, �6� 
МКФУЗ, ком�ютризация, �6�
МКФУЗ, конце�ции, 3, 8, �8, �9 
МКФУЗ, кратка (сбита) версия, 9, ��, �59 
МКФУЗ, обучителни материали, �6� 
МКФУЗ, о�ределения, ��5 
МКФУЗ, �редставяне на класификацията, 

8 
МКФУЗ, �риложения, 5 
МКФУЗ, �ълна (�одробна) версия, 9, ��, 

��, �59 
МКФУЗ, работни о�ределения, ��, ��9, 

��5, �6� 
МКФУЗ, сравняване с дру�и данни, 5 
МКФУЗ, структурни характеристики, �� 
МКФУЗ, удовлетворение или чувство на 

участие или задоволство, обознача�
ване с код, �3� 

МКФУЗ, у�отреба, �� 
МКФУЗ, уточнения за Включване, ��9 
МКФУЗ, уточнения за Изключване, ��9 
МКФУЗ, формуляри за историята на за�

боляването, �6 
МКФУЗ, характеристики, 7 
МКФУЗ, цели, 5 
Мнения и вярвания, �98 
Мобилност и транс�орт, �родукти и тех�

ноло�ии, �8� 
Мобилност, �4���5�
Модел на �оходката, ��� 

Модел на увреждането, био��сихоло�и�
чен, �9 

Модел на увреждането, интерактивен, 8, 
�6, �7, �8

Модел на увреждането, медицински, �8, 
�9

Модел на увреждането, МКФУЗ, �7 
Модел на увреждането, социален, �8, �9
Модели на движение, ��� 
Модели на тичане, ��� 
Модулиране на височината на �ласа, 7� 
Мозък, окци�итален, ��8
Мозък, �ариетален лоб, ��8
Мозък, тем�орален лоб, ��8
Мозък, фронтален лоб/дял, ��8
Мозък, функции, ��, 46, 56, ��8, ���
Монокулярна острота на зрението на 

близко разстояние, 6� 
Монокулярна острота на зрението на да�

лечно разстояние, 6� 
Моно�ареза, 96, 97, 99 
Моно�ле�ия, 96, 97, 99 
Монотонна реч, 7� 
Мотивация, 46 
Моторна лодка, у�равление, �5�
Моторни и не моторни �ревозни сред�

ства, �8� 
Моторни лодки, �5� 
Моторни �ревозни средства, задвижвани 

от човека, из�олзване, �5� 
Моторни �ревозни средства, из�олзване 

на частни МПС, �5� 
Моторни �ревозни средства, �оддържа�

не, �6� 
Мотоциклет, у�равление, �5�
Мравучкане, 66,67, ��4 
Мрачност, 49 
Мръщене, �37 
Музеи и художествени �алерии, �осеще�

ние, �76 
Музикални тонални звуци, �роизвежда�

не, 7� 
Мускул, усещане за тежест, ��� 
Мускулен с�азъм, ��� 
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Мускулен тонус, 96�99 
Мускулен тонус, всички мускули на тяло�

то, 99 
Мускулен тонус, мускулите на всички 

крайници, 99 
Мускулен тонус, мускулите на долната 

част на тялото, 99
Мускулен тонус, мускулите на един край�

ник, 96
Мускулен тонус, мускулите от едната 

страна на тялото, 96
Мускулен тонус, отделни мускули и мус�

кулни �ру�и, 96 
Мускулен тонус, торс, 97 
Мускули в областта на таза, ��� 
Мускули на бедрото, ��� 
Мускули на �лавата и шийната област, ���
Мускули на �лезена и крака, ��� 
Мускули на дишането, структура, ��4 
Мускули на мишницата, ��� 
Мускули на �одбедрицата, ��� 
Мускули на �редмишницата, ��� 
Мускули на раменната област, ���
Мускули на ръката, ���
Мускули на торса, ��� 
Мускулна атрофия, �8
Мускулна издръжливост, 99
Мускулна издръжливост, всички мускули 

на тялото, 99 
Мускулна издръжливост, �ру�и от муску�

ли, 99 
Мускулна издръжливост, отделни муску�

ли, 99 
Мускулна �арализа, 96 
Мускулна �ареза, 96 
Мускулна сила, 96�7 
Мускулна сила, всички мускули на тяло�

то, 97 
Мускулна сила, изолирани мускули и 

мускулни �ру�и, 96 
Мускулна сила, мускули в долната �оло�

вина на тялото, 96 
Мускулна сила, мускулите на всички 

крайници, 96 

Мускулна сила, мускулите на един край�
ник, 96 

Мускулна сила, мускулите на торса, 97 
Мускулна сила, от една страна на тялото, 

96, �35 
Мускулна скованост, усещане, ��� 
Мускулна слабост, 96 
Мускулна с�астичност, 97 
Мускулни функции, 96�9 
Мускулно�скелетни структури, свързани 

с движението, до�ълнителни, ��3 
Мънкане (неясно �роизношение), 7�
Мързел, 49
Място за живеене, ку�уване, �57 
Място за живеене, наемане, �57 
Място за живеене, �ридобиване, �57 

Н
Наблюдение, ��6 
Навеждане, �4�
Навици, �6
Наводнения, �9� 
На�ласа на висшестоящите лица, �98
На�ласа на дру�и �рофесионалисти, �99
На�ласа на здравните с�ециалисти, �99
На�ласа на най�близките членове на се�

мейството, �98
На�ласа на не�ознати лица, �99
На�ласа на �ерсоналните �омощници и 

об�рижващите лица (болно�ледачи�
те), �99

На�ласа на �одчинени лица, �99
На�ласа на �риятелите, �98
На�ласа на членовете на разширеното се�

мейство, �98
На�ласа/Отношение, �8, �98��99, �48
На�ласи, обществени �99
Надбъбречна жлеза, ��7
Наднормено те�ло, 85 
Надраскване, ��6 
Наказателни дела, ��7
Наливане на на�итки, �55 
Намалена чувствителност към светлина, 

63 
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Намиране и избор на �одходяща работа, 
�7� 

Намиране на решения на въ�роси или си�
туации, �3�

На�режение на мускулите, 98 
На�режение, 54
Нараняване, 4, 8, ��� 
Нарколе�сия, 5�
Нарушена �лавност, 7� 
Нарязване или разчу�ване на храната на 

�арченца, �55 
Население, �9�
Наследствена аномалия, ��
Натуро�атични средства, �8�
Научни символи, �37 
Начин на живот, �6
Начини на �реодоляване на �роблемите, 

�6 
Не целево рефлекторно свиване на муску�

лите, ���
Небце, ��3 
Невербални съобщения, �роизвеждане и 

�редаване, �36 
Невнимание, 49
Неволеви движения, ���
Неволеви контракции на �олемите муску�

ли, ���
Неволеви контракции на мускулите, 99 
Неволеви контракции на мускулите, 99, 

���
Неволево движение, ���, ���
Невро�мускулно�скелетни и свързани с 

движението функции, 95���4 
Невро�ротези, �8�
Не�ативизъм, �сихоло�ичен, 53 
Недости� на въздух, 8�
Неком�етентност на аналния сфинктер, 

84
Ненадеждност, 49 
Не�ознати хора, �96 
Не�реднамерени контракции на мускул, 

��� 
Не�рекъсната инконтиненция, 84
Не�рекъснато обучение, ��4

Неравномерен сърдечен ритъм, 8� 
Неравномерно дишане, 79 
Нервна система, структура, ��9���� 
Нетър�имост към �лутен, 84 
Неутрални термини в МКФУЗ, ��9 
Неформални взаимоотношения с връст�

ници, създаване, �67 
Неформални взаимоотношения с �озна�

ти, създаване, �67 
Неформални взаимоотношения с �рияте�

ли, създаване, �67 
Неформални взаимоотношения с хора, 

които живеят в същото жилище, съз�
даване, �67 

Неформални взаимоотношения със съсе�
ди, създаване, �67 

Неформални сдружения, участие в тях, 
�68 

Неформални, неофициални събирания, 
участие в тях, �75 

Неща от �ърва необходимост, събиране, 
�57

Ниво на озона, �94 
Ниста�ъм, 64 
Нокти на �ръстите на краката, ��5 
Нокти на �ръстите на ръцете, ��5
Нокти, �рижа за тях, �5� 
Нокти, структура, ��5
Нокти, функции, ��6, ��5
Нормативни вярвания, норми, �98 
Норми на �оведение, етика, �98 
Нос, ��3 
Носене на �лава, �44 
Носене на �редмети с ръце, �44 
Носене на �редмети, �44 
Носене на рамене, на хълбок и на �ръб, 

�44 
Носене на ръце, �44 
Носене, �реместване и боравене с �ред�

мети, �44
Носна �ре�рада, ��3 
Носна част на фаринкса, ��3 
Носни конхи, ��3 
Нотариуси, ��7
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Нотно �исмо, �37
Нощна сле�ота, 6�, 63, �33 
Нрави и обичаи, �98 

О
Об�рижващи лица (болно�ледачи), �96 
Обезсърченост, чувство, 49
Обезщетения за увреждания, ��� 
Обезщетения, услу�и за, ���
Обзавеждане и �одреждане на мястото за 

живеене с мебели, �57 
Обзавеждане на място за живеене, �57 
Обикновена и въздушна �оща, ��5
Области на здравето, 3, 7, 8, �4, �5, ��, ��9�

���
Области от живота, �4, ��3, �34, �35 
Обличане в зависимост от климатичните 

условия, �5� 
Обличане, �5� 
Обнадежденост, чувство, 5� 
Обозначаване с код в МКФУЗ, 3, 5, ��, �3, 

�4, �����, ��7,��4�
Обозначаване с код на структурите на ор�

�анизма, �36 
Обозначаване с код на функциите на ор�

�анизма, �34 
Обозначаване с код, връзка с болестното 

състояние, �3� 
Обозначаване с код, общ (�енеричен) ма�

щаб, �� 
Обозначаване с код, о�ции �ри �Дей�

ности и участие“, �4���45
Обозначаване с код, стандарт на обозна�

чаване, код �8“, �34 
Обозначаване с код, Фактори на околната 

среда, �33, �4�
Обозначаване с числа в МКФУЗ, ��8 
Обозначаване със знаци/табелки, �88
Обонятелна функция, 66
Обработваема земя, �87
Образование, �7�, �7�, ��3���4
Образование, висше медицинско учили�

ще или дру�о �рофесионално учили�
ще, �7� 

Образование, висши училища, �7�

Образование, изучаване и завършване на 
дадените задачи и �роекти, �7� 

Образование, институции за висше обра�
зование, ��4 

Образование, не�рекъснато, ��4 
Образование, неформално, �7� 
Образование, �оемане на от�оворностите 

и задълженията, свързани с обучени�
ето, �7�

Образование, �олучаване на достъ� до 
обучение/училище, �7� 

Образование, �родукти и техноло�ии, �8�
Образование, �рофесионални училища, 

�7� 
Образование, редовно �осещение на учи�

лище, �7�
Образование, съвместна работа с дру�ите 

студенти, �7� 
Образование, университет, �7� 
Образователна у�отреба на МКФУЗ, 5 
Образователни и�рачки, �8�
Образуване на калус, ��5 
Образуване на круста, ��5 
Образуване на кръвонасядане и келоид, 

��5 
Образуване на кръвонасядане, ��5 
Обсесия (натра�чива идея), 56 
Обстоятелственост, 56
Обструкция на уретера, 9� 
Обувки, обуване, �54 
Обувки, �о�равка и ваксане, �6�
Обувки, събуване, �54 
Обучение без откъсване от работа, �7�
Обучение и �рила�ане на знанието, ��8�

�3�
Обучение, основи, ��8���9
Обучители за �риемане на звуци на сред�

ни вълни, �8�
Обществен живот като �ражданин, учас�

тие, �77
Обществен транс�орт, из�олзването му, 

�5� 
Обществени взаимоотношения, нефор�

мални, създаване, �67 
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Обществени норми, взаимодействие чрез 
съобразяване с тях, �66 

Обществени тър�овски услу�и, коо�ера�
тивни, ��9 

Обществени условности, ре�ламентира�
щи ролята, съобразяване с тях, �66 

Обществени церемонии или не�рели�иоз�
ни обреди, участие в тях, �75 

Обществено�икономически характерис�
тики, 7

Общи задачи и изисквания, �3���35 
Общуване чрез – �риемане – невербални 

съобщения, �36
Общуване чрез – �риемане – общи знаци 

и символи, �36 
Общуване чрез – �риемане – �исмени съ�

общения, �37 
Общуване чрез  – �риемане  – рисунки и 

снимки, �36 
Общуване чрез – �риемане – съобщения 

на официалния жестомимичен език, 
�37 

Общуване чрез – �риемане – устни съоб�
щения, �36 

Общуване – �риемане, език на тялото, �36 
Общуване  – съставяне/�роизвеждане, 

�36��38 
Общуване, �36 
О�раничения в дейността, ���
О�раничения в участието, ��� 
Око, дразнене в не�о, 6� 
Око, мускули във вътрешността, функ�

ции, 6�
Око, натиск зад не�о, 6� 
Око, ухо и свързани структури, �������
Око, фиксиране, 6�4 
Околна среда, не�осредствена, 8
Околна среда, реална, ��, �4�
Околна среда, се�ашна, актуална �3, �4 
Околна среда, социална, �4 
Околна среда, стандартна или уеднакве�

на, ��,�3,�4 
Околна среда, фактори, 3,8,9,�78
Оли�озоос�ермия, 93 
Оли�урия, 9� 

Омраза, 54 
О�ашна кост, ��3
О�екуни/По�ечители, , �68, �96
О�итване на вкус, 67, ��8 
О�итомени животни, �9� 
О�орни точки, увреждане, ��
О�ределител, 8, ��, ����4,��, ��, ��, �3, 

������3
О�ределител, структура на ор�анизма, 

��7, ��8, �34 
О�ределител, фактори на околната среда, 

�78, �4� 
О�ределител, функции и структура на ор�

�анизма, 47 
О�ределители, �Дейности и участие“, ���6 
О�ределители, �о избор, за дейности и 

участие, �33
О�ределители, скала, ���
О�тимизъм, 48 
О�тични и слухови �омощни средства, 

�8� 
О�ции за оценка, 57
Орално �ълтане, 83 
Ор�азъм, 9�, 9�, 94 
Ор�ани на �отребителите, ���
Ор�анизации за взаимо�омощ, ��7���8
Ор�анизации за отдих и �очивка, �5�, �76, 

���
Ор�анизации �о настаняване, ��3
Ор�анизации с идеална цел�, ��8
Ор�анизации, международни �олитиче�

ски, ���, ��6
Ор�анизации, с�ортни, ��9, ��7
Ор�анизации, финансови, ��9 
Ор�анизация на обединените нации, 6, 

��6
Ор�анизирана рели�ия, участие, �77
Ори�ване, 8� 
Ориентация за време, 47 
Ориентация за личност, 47 
Орто�еди�техници, �ротезисти, �97 
Ортостатичнахи�отония, 76 
Осветление, изкуствено, �9�
Оси�уряване на качеството, 5
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Оси�уряване срещу безработица, ���, ���, 
���

Основни области от живота, �7���74 
Основно образование, ��4 
Основно обучение, ��8���9
Оставяне/Пускане на �редмети, �45 
Острота на бинокулярното зрение на 

близко разстояние, 6� 
Острота на бинокулярното зрение на да�

лечно разстояние, 6� 
Осъзнаване на �оложението на тялото, 6�
Осъзнаване на собствената си идентич�

ност, 6�
Осъзнаване на собственото тяло, 6� 
Осъзнаване, 5, 46, 47, 53, 57
Отваряне на бутилки и кенчета, �55
Отвличане на вниманието �оради нали�

чие на звук, �93
Отвличане на вниманието, �реодоляване, 

�35 
Отвореност към �реживявания, 49 
От�леждане на зеленчуци и �лодове, �58 
От�оворности, с�равяне с тях, �3�
Отделяне и смесване на звука, 65
Отдих и �очивка, занимание, �76
Открито не�одчинение, 49 
Отоларин�олози, �97
Отчаяние, 49 
Официален жестомимичен език, �37��38
Оценка на нуждите, 5 
Оценка на �оследствията за здравето, 4, 

�54
Оценка на �рофесионалната �од�отовка, 

5 
Очила и контактни лещи, �8� 
Очна кухина, ��� 
Очна ябълка, ��� 
Очна ябълка, стъкловидно тяло, ��� 
Очни стимули, 55 

П
Пазаруване, �57 
Пал�итация (сърцебиене), 79 
Памет, 5� 

Памет, s�m���ic, 5� 
Памет, автобио�рафична, 5� 
Памет, дъл�отрайна, 5� 
Памет, извличане, 5� 
Памет, краткотрайна, 5� 
Панкреас, ��6 
Парализа, обща, 98 
Пара�ареза, 97, 98, 99 
Пара�ле�ична �оходка, ��� 
Пара�ле�ия, 97, 98, 99 
Парасим�атикова нервна система, ��9 
Паратироидна жлеза, ��6 
Параход, �ридвижване с частен, �5�
Пареза, 98, 99 
Парестезия, 67, 68 
Пари, �73, �89 
Партньори, �95 
Пателарен рефлекс, ���
Патоло�ия, ��
Пеене, 7�, �93
Пенис, ��8 
Пенсии, ���
Перални машини, из�олзване, �59 
Перисталтика, 8�
Персеверация, 56, ��� 
Песно�ение, �77
Пи�ментация, ��4 
Пиене на течаща вода, �55 
Пиене със сламка, �55 
Пиене, �55 
Пикочен мехур, ��8 
Пикочен мехур, автоматичен, 89
Пикочен мехур, усещане за �ълнота, 9� 
Пикочен мехур, функции, 89
Пикочо��олови и ре�родуктивни струк�

тури, ��8���9
Писане на съобщения, �38 
Писане, 59, �3� 
Писмен език, разбирането му, �3� 
Писмен за�ис, съставяне, �3� 
Пишещи машини, из�олзване, �39 
Плаващи �етна или �аяжини, 6� 
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Плавност и ритъм на �оворните функции, 
7� 

Планиране в областта на транс�орта, ��4 
Планиране и застрояване на територията, 

�88 
Планиране на бюджета, �3� 
Планиране, 5, 56, �58, �87,���, ���
Планове, осъществяване, 56 
Планове, съставяне, �34 
Платена работа, �6� 
Платове, �74 
Плачене с �лас, 7� 
Племенници, �95 
Племеннички, �95 
Плуване, �48 
Поведение, обусловено от целта (целена�

сочено �оведение), 56
Повръщане, 8�, 8� 
Повторение (ре�етиране), ��8 
Повторение на звуци, 7� 
Подбедрица, структура, ��� 
Подвижност на кар�алните кости, 95 
Подвижност на костите, 95 
Подвижност на ска�улата, 95 
Подвижност на става, единична, 94 
Подвижност на става, няколко, 94 
Подвижност на ставите, 94 
Подвижност на таза, 95 
Подвижност на тарзалните кости, 95 
Подвижност от ставите, обща, 94 
Поддържане на те�лото, 83 
Поддържащи реакции, ��� 
Подкре�а и взаимоотношения, �95��97
Поднасяне на храна, �59 
Поднасяне на ястия, �58 
Поднормено те�ло, 84 
Подражание, ��9 
Подреждане на събитията в хроноло�ич�

на �оследователност, 57 
Подслони за настаняване на хора, ��3
Подуване, усещане за, 84
Поемане на от�оворност, �35 
Познания, �рила�ане, ��8��3�

Пол, 7, �6, �95, ���
Пола�ане на �рижи за зъбите, �53 
Пола�ане на �рижи за кожата, �5�
Пола�ане на �рижи за косата, �53 
Пола�ане на �рижи за ноктите на �ръсти�

те на краката, �53 
Пола�ане на �рижи за ноктите на �ръсти�

те на ръцете, �53 
Пола�ане на �рижи за �редметите в дома�

кинството и �ома�ане на дру�и хора, 
�6���63

Пола�ане на �рижи за �редметите в дома�
кинството, �6�

Пола�ане на �рижи за частите на тялото, 
�5� 

Ползване на метро, �5� 
Ползване на �олзване на �равен статут 

като �ражданин, �77 
Полименорея, 9�
Политика в областта на здравео�азване�

то, 6, ���
Политика на �ланиране на околната сре�

да, ��3
Политики в областта на �ражданската за�

щита, ��6
Политики в областта на комуникациите, 

��5
Политики в областта на медиите, ��9 
Политики в областта на образованието и 

обучението, ���
Политики в областта на о�азване на нас�

ледството и �олитики �о бла�оу�
стройство на околната среда, ��3

Политики в областта на социалното �од�
�ома�ане, ��� 

Политики в областта на труда и заетостта, 
5, ��3 

Политики за застрояване на �радските ра�
йони, �87 

Политики за застрояване на селските ра�
йони, �87 

Политики за комунални услу�и, ��5
Политики за �ланиране на околната сре�

да, ��3
Политики за �ланиране на откритото 

�ространство, ��3 
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Политики, свързани с из�олзването на зе�
мята, �87

Политически живот и �ражданство, учас�
тие, �75 

Политически живот като �ражданин, 
участие, �75 

Политически курс, ��3 
Политически системи, ��3
Политически услу�и и системи и �олити�

чески курс, ��3 
Политически услу�и, ��3 
Полиурия, 89
Полиция, ��6
Полови и ре�родуктивни функции, 9��93 
Положение на колене, �оддържане, �4�
Положение на тялото, �оддържане, �4�
Положение на тялото, �ромяна в основ�

ната �озиция, �4� 
Положение на тялото, �ромяна и �оддър�

жане, �4���44 
Получаване на работа, �7�
Пома�ане на дру�и хора в междулично�

стните отношения, �6� 
Пома�ане на дру�и хора в общуването, 

�6� 
Пома�ане на дру�и хора в �ридвижване�

то, �6� 
Пома�ане на дру�и хора във връзка със 

самостоятелната �рижа, �6� 
Пома�ане на дру�и хора за �ридвижване, 

�6� 
Пома�ане на дру�и хора �ри хранене, �63 
Пома�ане на дру�и хора с �рижи за здра�

вето, �63 
Пома�ане на дру�и хора, �6� 
Помощни �родукти и техноло�ии в об�

ластта на обучението, �83 
Помощни �родукти и техноло�ии за це�

лите на обучението, �83 
Помощни средства или �ерсонална �о�

мощ, �4, �3, ��7, �8�, �8�, ��4, ���, 
�3�, �38

Помощни средства, �оддръжка, �6� 
Помощници за транс�орт, �96 
Помятане, 9� 

Поносимост към �орещина, 87 
Поносимост към храна, 77 
Понс (мост), ��8
По�ечители, �96
По�равяне на дрехи, �6� 
Посещение �ри �риятели и роднини, �76 
Последващо �рофесионално обучение, 

��5 
Последователно извършване на сложни 

движения, 59 
Последствия за здравето, 4, 5 
Последствия от заболяване, 4 
Поставяне на обозначителни знаци/та�

белки и улично осветление, �88 
Поставяне на �редмети долу, �4� 
Поставяне на указателни стълбове/табел�

ки, �88 
Постурални реакции, ��� 
Потене, ��4 
Потни жлези, ��5 
Потребителски стоки, �олитики за �роиз�

водството, ��� 
Потребителски стоки, системи за тяхното 

�роизводство, ��� 
Потребителски стоки, услу�и, системи и 

�олитики, ��� 
Потре�ване, �37 
Походка, 534, ���, ��� 
Почистване на банята и тоалетната, �6� 
Почистване на �отварската �овърхност и 

�риборите, �6� 
Почистване на дома, �6� 
Почистване на жилищното �ростран�

ство, �6� 
Почистване на масите и �ода, �6� 
Почистване на мебелите вкъщи, �6�5 
Почистване на �раха, �6�
Почистване на �розорците и стените, �6� 
Пощенска служба, ��5
Правен статут като �ражданин, �олзване, 

�77 
Правене на избор измежду мно�о о�ции, 

�3� 
Правене на �ланове, �33 



Азбучен указател

298

МКФУЗ

Правила, следване, ��9 
Правилно �роизнасяне на думите, ��8 
Правни �олитики, ��7 
Правни услу�и, ��7 
Правни услу�и, системи и �олитики, ��7 
Право на самоо�ределение и автономия, 

�77 
Пране и сушене на дрехи, �59 
Прахосмукачки, из�олзване, �6� 
Превозни средства, задвижвани от живо�

тинска сила, �5�
Предменструално на�режение, 9� 
Предмишница, структура, ��� 
Представяне (на себе си), �38, �65
Предучилищен, �7�, ��4 
Преждевременна еякулация, 9� 
Преживяване за времето, 6� 
Преживяване за собствена идентичност и 

време, 6� 
Пренасяне на кислород чрез кръвта в 

сърцето, 75
Пренасяне на �редмети, �45 
Пренасяне на храната �рез стомаха и чер�

вата, 8� 
Преодоляване на стреса и дру�и �сихич�

ни изисквания, �35 
Преодоляване на стреса, �3�, �3� 
Пре�ятствия в околната среда, ��, �5, ��, , 

���, ��3, �38, �48
Прехвърляне на �сихични набори, 58 
Преценка, 58 
Приа�изъм, 9� 
Прибори за хранене, из�олзване, �55 
Приветствия, изразяване на обичайни 

думи и фрази, �38 
Придвижване в дома, �48 
Придвижване в лежащо �оложение, �43
Придвижване в седящо �оложение, �43 
Придвижване вътре в, извън и около 

с�ради, �49
Придвижване извън дома и дру�ите с�ра�

ди, �49 
Придвижване на дъл�и разстояния, �47 
Придвижване на къси разстояния, �47 

Придвижване на различни �овърхности, 
�47 

Придвижване на храната в устата, 8� 
Придвижване от един етаж на дру�, �48
Придвижване �о улиците в квартала, в 

�рада, �49 
Придвижване с из�олзване на с�ециални 

средства, �49 
Придвижване с транс�ортно средство, 

�49��5� 
Придвижване, �47
Придвижване/Преместване, �43
Придобиване на стоки и услу�и, �57
Придобиване на умения за �исане, ��9 
Придобиване на умения за смятане, ��9 
Придобиване на учения за четене, ��9 
Приемни родители, �95
Приложения за възрастни хора, ��8 
Приложения на МКФУЗ за �сихично 

здраве, ��8 
Приложимост в културата и ICIDH, �56 
Примери от клинични случаи, �46��49 
При�омняне, 5�, 53
Природен �родукт, �8�
Природни бедствия, �9� 
Природни бедствия, аварийни системи, 

��4
Природни явления, �9�
Притежание и у�равляване на ма�азин 

или дру� вид дейност, �7� 
Причини за връзка със службите на здра�

вео�азването, 4 
Причинност, етиоло�ия, �3 
Приятели, �95 
Приятелски, �67
Приятелства, намиране и създаване, �65 
Приятелства, създаване, �67 
Проводна афазия, 57 
Про�рами за обучение и �ридобиване на 

умения, ��4
Про�рами за �од�отовка за заетост, учас�

тие в тях, �65 
Про�рами за �реодоляване на бедността, 

���, ��� 
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Про�рами за социални обезщетения, �63 
Про�рами за социално оси�уряване, ���
Про�рами за социално �од�ома�ане, ���, 

��� 
Про�рами за стажуване, ��4
Про�рами за фитнес, участие в тях, �55 
Продукти и вещества за лична консума�

ция, �8� 
Продукти и техноло�ии в �арковете, за�

щитените зони и �риродните резер�
вати, �87 

Продукти и техноло�ии в �арковете, за�
щитените зони и �риродните резер�
вати, �87 

Продукти и техноло�ии за �радските ра�
йони, �87 

Продукти и техноло�ии за заетост, �83 
Продукти и техноло�ии за застрояване на 

�радските райони, �87 
Продукти и техноло�ии за застрояване на 

край�радските райони, �87 
Продукти и техноло�ии за застрояване на 

селските райони, �87 
Продукти и техноло�ии за застрояване на 

селските райони, �87 
Продукти и техноло�ии за застрояване на 

територията, �87 
Продукти и техноло�ии за застрояване на 

територията, �87 
Продукти и техноло�ии за из�овядване 

на рели�ия и духовни �рактики , �о�
мощни, �85 

Продукти и техноло�ии за из�овядване на 
рели�ия и духовни �рактики, �84 

Продукти и техноло�ии за из�овядване на 
рели�ия и духовни �рактики, общи, 
�85 

Продукти и техноло�ии за край�радските 
райони, �87 

Продукти и техноло�ии за култура, отдих, 
�очивка и с�орт, �84 

Продукти и техноло�ии за култура, отдих, 
�очивка и с�орт, общи, �84 

Продукти и техноло�ии за култура, отдих, 
�очивка и с�орт, �омощни, �84

Продукти и техноло�ии за лична вътреш�
на и външна мобилност и транс�орт, 
общи, �8� 

Продукти и техноло�ии за лична вътреш�
на и външна мобилност и транс�орт, 
�омощни, �8� 

Продукти и техноло�ии за лична въ�
трешна и външна мобилност и 
транс�орт,��, �8� 

Продукти и техноло�ии за лична у�отре�
ба в ежедневния живот, �8�

Продукти и техноло�ии за лична у�отре�
ба в ежедневния живот, общи, �8�

Продукти и техноло�ии за лична у�отре�
ба в ежедневния живот, �омощни, 
�8�

Продукти и техноло�ии за образование, 
�83

Продукти и техноло�ии за общуване, �8� 
Продукти и техноло�ии за общуване, 

общи, �8�
Продукти и техноло�ии за общуване, �о�

мощни, �8�
Продукти и техноло�ии за �роектиране, 

конструиране и из�раждане с цел 
достъ� до съоръженията в с�ради�
те за обществено и частно �олзване, 
�85��86

Продукти и техноло�ии за �роектиране, 
конструиране и из�раждане, �ред�
назначени за намиране на �ътя и 
маршрутни указания в обществени 
с�ради, �86 

Продукти и техноло�ии за �роектиране, 
конструиране и из�раждане, �ред�
назначени за намиране на �ътя, 
маршрутни указания и о�исание на 
место�оложението на обектите в об�
ществени и частни с�ради, �86

Продукти и техноло�ии за �роектиране, 
строеж и из�раждане с цел влизане в 
и излизане от с�ради за обществено и 
частно �олзване, �85��86

Продукти и техноло�ии, �8���88
Продукти, на�равени от човека, �8�
Продъл�оват мозък, ��8 
Проектанти, �97 
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Прозодика, 7� 
Прозяване, 79 
Произвеждане на диа�азон от звуци, 7� 
Произвеждане на ензими и действие, 8� 
Произвеждане на жлъчни сокове, 8�
Произвеждане на звуци на речта, 7� 
Производствени мощности и услу�и, �89 
Произношение, 7�
Проказа, �8 
Променено съзнание в резултат от �рием 

на наркотици, 46 
Промени в околната среда, 5 
Промени, свързани с времето, �93 
Променливо настроение, 49 
Променяне и за�азване на �оложението 

на тялото, �4� 
Променяне на центъра на тежестта на тя�

лото, �4� 
Про�риоце�тивна функция, 3�, 66
Проследяващи движения на окото, 63 
Простатна жлеза, ��9 
Протези и ортози, �6� 
Протези, неутрални, �6� 
Протези, ортози, ремонт, �6� 
Противо�ожарна служба, с�ешна меди�

цинска �омощ, аварийни служби, 
���, ���, ��6

Противо�оставяне, 48 
Професионални взаимоотношения, на�

миране, �65 
Професионални обществени ор�аниза�

ции, участие в тях, �75
Професионални �ро�рами, ��4 
Професионални съюзи, ��5
Професионално обучение, �7� 
Професионалното обучение като �од�о�

товка за занаят, �7� 
Профилактика, 6, ��, �55, ���, �55, 
Проходилка, движение с нея, �49, �4� 
Психическа �ъвкавост, 56 
Психическа стабилност, 49 
Психическо заболяване, �8 
Психични (или �сихоло�ични) функции, 

�49�6�

Психично здраве, ��8, �59, �63
Психоло�ически изисквания/�редизвика�

телства, �реодоляване, 37, �35 
Психоло�ически качества, �6 
Психомоторни функции, 3�, 48, 5�, 5�, 53, 

55, 59
Психомоторни функции, качеството им, 

53 
Психомоторно вълнение, 53 
Психомоторно забавяне, 53 
Птоза, 63 
Публично�властен живот, участие като 

�ражданин, �олзващ се с еднакви 
�рава, �77 

Пушек, �94 
Пълзене, �48, �44,
Пълнота, 84 
Първично здравно обслужване, ��� 
Пързаляне с кънки, �49 
Пътеки на дивите животни, �9� 

Р
Работа като занаятчия или творец, �7�
Работа като �исател или консултант на 

свободна �рактика, �7� 
Работа на не�ълно работно време, �7�
Работа, доброволна, �7�
Работа, интервю, �7� 
Работа, на�ускане, �7�
Работа, �оддържане на тем�ото, �7� 
Работни о�ределения в МКФУЗ, ��, ��9, 

�59, �6�
Работодатели, �66, �7�, �96
Радиален рефлекс, 99
Радио, ��8, ��8, ��9
Радост, 54 
Раждане, 9� 
Раждане, забавено, 9� 
Раждане, �реждевременно, 9� 
Разбиране на буквално и �реносно значе�

ние, �36 
Разбиране на думите, ��9 
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Разбиране на собствената личност, 47, 59, 
6�

Раз�леждане на забележителности, �76 
Раз�овор и из�олзване на средства и тех�

ники за общуване, 38,�36��4�, ��9, 
�49

Раз�овор с един човек, �36 
Раз�овор с мно�о хора, �37 
Раз�овор, �36
Раз�овор, за�очване, �36 
Раз�овор, �оддържане, �36 
Раз�овор, �риключване, �36 
Раз�раничаване на �овора, 64 
Раз�раничаване на звук, 64
Раз�раничаване на звуци, 64 
Раздразнителност, 49 
Различия �рез целия живот, ��5
Различията в културата и класификация�

та, �64, ��5, �38
Размяна на ка�итал и имущество, �74
Размяна на стоки и услу�и, �73
Размяна на стоки и услу�и, �73
Раз�ознаване на букви и азбуки, ��8 
Разрязвани на храни, �55 
Разстройство, 4, 8, ��, �7, ���, �47 
Разшифроване на език, 58 
Рак на �ърдата, �48
Раменна област, структура, ��� 
Рам�и �о тротоарите, �78, �4�
Рам�и, �ортативни и стационарни, �86, 

�87
Раса, 7, �6
Растения, �83 
Растения, стайни и извън дома, �ола�ане 

на �рижи за тях, �9�
Реакции на кори�иране �озата на тялото, 

��� 
Реакции с неволеви движения, ��� 
Реакция за равновесие, ��� 
Реална среда, �37, �4�
Ре�ионални власти, ��5 
Ре�улаторни ор�ани в областта на телеко�

муникациите, ��5 

Ре�ур�итация, 8�, 8� 
Релеф на земната �овърхност, �9�
Рели�иозна доктрина, �96 
Рели�иозни водачи, �96 
Рели�иозни вярвания, �96 
Рели�иозни сдружения, �96 
Рели�иозни церемонии, дейности и съби�

тия, участие в тях, �96 
Рели�ия и духовни �рактики, занимаване 

с тях, �96 
Ремонт на не�одвижно закре�ените �ред�

мети и мебелите, �6� 
Ре�етативен ритъм на речта, 7� 
Ре�родуктивна система, структура, 89 
Ре�родуктивни функции, 89 
Ретенция (невъзможно с�онтанно осво�

бождаване) на урината, 89 
Ретина, ���
Рефлекс на бице�са, ��� 
Рефлекс на квадрице�са, ��� 
Рефлекс на отдръ�ване, ��� 
Рефлекси, �енерирани от вредни стимули, 

��� 
Рефлекси, �енерирани от дру�и екстеро�

це�тивни стимули, ��� 
Рефлекторна инконтиненция, 89 
Рехидратация, 86 
Реце�ция на езика, 57 
Реце�ция на езика, �оворим, 57
Реце�ция на езика, жестомимичен език, 

57 
Реце�ция на езика, �исмен, 57
Реч, не�рекъснат �оток, 7� 
Реч, �лавност и ритъм, 7� 
Реч, скорост, 7� 
Решаване на �роблеми, 57, ��8��33
Решаване на �рости �роблеми, ��8 
Решаване на сложни �роблеми, ��8 
Решения на въ�роси или ситуации, нами�

ране, ��8 
Рикша, возене с нея, �5�
Рискови фактори, 4 
Рисуване, �37, �38
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Рисунки и снимки, изразяване и създава�
не, �34 

Ритане, �45 
Ро�овица (корнея), ��� 
Родители, �68, �8�, �95
Романтични взаимоотношения, �оддър�

жане, �65 
Романтични взаимоотношения, създава�

не и �оддържане, �65 
Рутинна дейност, ор�анизиране, �3�
Ръка, структура, ��� 

С
Сакрален отдел на �ръбначния стълб, ��9 
Салони или стадиони, достъ�ни седящи 

места, �86
Самолет, �илотиране, �5�
Самолет, �олзване като �ътник, �5�
Само�обезличаване, 49 
Само�ознание, 56
Самостоятелна �рижа, �6� 
Самостоятелна заетост, �6� 
Самостоятелни действия в социалните 

взаимоотношения, �6�
Самоувереност, 49
Самоувереност, 49 
Сватби, �о�ребения или ритуални цере�

монии, участие в тях, �75 
Светлина, �33
Световна здравна асамблея, 3, �4, �54, �57, 

�58 
Светът на на�ласата, �78, �98
Свирене на музикален инструмент, 79, 

�76
Свиркане, �95, 79
Свръхчувствителност към светлина, 6�
Свръхчувствителност, реа�иране, 76 
Свързан с въображението, 49
С�ради – достъ�, �родукти и техноло�ии, 

обществени, �8�
С�ради  – достъ�, �роектиране и �роду�

кти, частни с�ради, �8�

С�ради, влизане и излизане, �роектиране 
и �родукти, частни, �8�

С�ради, намиране на �ътя, �роектиране, 
�родукти и техноло�ии, обществени, 
�8�

С�ради, �роектиране и строителни �ро�
дукти, частни, �8�

Сдружения и ор�анизации, �олитики, ��8 
Сдружения и ор�анизации, системи, ��8 
Сдружения и ор�анизации, услу�и , ��7 
Сдружения на �равистите, на лекарите 

и академични сдружения, членство, 
�73

Сдружения, основаване на сдружения с 
�олитическа цел, �75 

Сдружения, рели�иозни, �75
Сдружения, членство, �75
Сдъвкване на храната, 8� 
Северноамерикански �артньорски цен�

тър към ICIDH, ��7
Седене, �4� 
Седящо �оложение, �оддържане, �4� 
Сезонни �ромени, �9� 
Сексуален интерес, 9� 
Сексуална възбуда, 9� 
Сексуални взаимоотношения, �оддържа�

не, �69
Сексуални функции, 9� 
Сексуално сношение, 9�
Сексуално сношение, дискомфорт, свър�

зан с не�о, 9� 
Сексуално сношение, �од�отвителна 

фаза, 9� 
Селска и �радска околна среда, ��3
Селските власти, ��6 
Селскосто�ански животни, �9�
Семантично и символично значение, ор�

�анизирането им, 58 
Семейство на класификациите на СЗО, 

�95
Семейство, не�осредствено, �68
Семейство, разширено, 4�, 4�, �64, �68
Сестринско, отношение, �68 
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Сетивни функции и болка, 3�, 3�, 54, 66, 
67

Сетивни функции, до�ълнителни, 67�8 
Сетивни функции, свързани с тем�ерату�

рата, 66 
Сила на звука, 64, 7�, �93
Силно желание, 5� 
Сим�атикова нервна система, 35
Сим�томи и знаци, ��, ��5, �49
Сина�о�а, �осещение, �77
Си�кавост, 7� 
Систематизиране, 56, �54
Системи в областта на образованието и 

обучението, ��4
Системи в областта на социалното оси�у�

ряване, ��� 
Системи за здравео�азване, ���
Системи за комунални услу�и, ��4 
Системи за обозначаване, ��7
Системи за �ланиране на откритото �рос�

транство, ���
Системи за �редаване на звуци, �8�
Системи за социално �од�ома�ане, ��9
Системи за условно обозначение, �37 
Системи и �олитики в областта на обра�

зованието и обучението, ��� 
Системи на �ражданска защита, ��4
Системи на ор�анизма, 4, 7, ��, ��
Системи на труд и заетост, ��� 
Системи, �99 
Системи, медийни, ��9
Системи, у�равлявани с �лас, �8�, �83
Ска�ула, латерална ротация, 95 
Ска�ула, медиална ротация, 95 
Скачане, �48 
Скициране, �38 
Скованост, 66, 67
Скотома, 6�, 6� 
Скръб, чувство, 54
Слезка, 75
Служби за социално оси�уряване, ��� 
Служители, �96

Слухова диференциация на терена, 65 
Слухови а�арати, �8�
Слухови и вестибуларни функции, 64
Слухови функции, 64 
Слухово наля�ане, 64 
Слушане, ��8 
Слъзни жлези, 63 
Слъзни жлези, функции, 63 
Слъзни канали и жлези, функции, 63 
Слънчева светлина, �9�
Слюноотделяне, 8� 
Слюнчени жлези, ��6 
Смесване на храни, �55 
Снабдяване със стоки от �ърва необходи�

мост, �58, �64
Сня�, �47, �9� 
Соматизация, 56
Социален и обществен живот, живот в 

общността, �75���6
Социален и �равен статут, �77, ���
Социален ка�итал, �4�
Социален статут, ��� 
Социална �ерс�ектива за уврежданията, 

�9
Социална �олитика, 5
Социална среда, �6
Социални действия, 5
Социални норми, �рактики и идеоло�ии, 

�99 
Социални �ромени, ��
Социални работници, �97
Социални си�нали във взаимоотношени�

ята, реа�иране на тях, �64
Социално оси�уряване, ��6����, �57
Социално оси�уряване, 5 
Социално �ространство, с�азване, �66 
С�азване на �равилата, ��9 
С�азми на стомаха, 85
С�азъм на стомаха, 84 
С�астична дизартрия, 7� 
С�астична �оходка, ��� 
С�естяване на �ари, �73
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С�ешни услу�и и линейки, ��6
СПИН, �48
С�окойствие, чувство на, 49 
С�онтанен аборт, 9� 
С�ортни ор�анизации, �76
С�особност за ада�тиране към околната 

среда, 6�, �9�
С�равяне с отвличане на вниманието, 

стрес, �35 
Сравняване на данни и МКФУЗ, 5 
Срамежлив, 48
Срамежливост, 48
Среден мозък, ��8 
Средно училище, �3�, �4�, ��9, �49
Средства за оценка, общи, ��9 
Средства за �исане, с�ециализирани, �8�
Средства за �ридвижване, �49, �5� 
Средства за телекомуникация, из�олзва�

не на такива, �36 
Средства за функционално стимулиране, 

�36 
Средства и техники за общуване, �олзва�

не, �36 
Средства, �36, �4�, �4�, �47, �49, �5�
Сресване на косата, �53 
Стабилност на няколко стави, ���
Стабилност на ставите като цяло, ���
Стабилност на ставите, ���
Стабилност на ставите, единична става, 

���
Става, �одвижност, ���
Стави и кости, функции, ���
Стави на �лавата и шийната област, ��� 
Стави на раменната област, ��� 
Стави на ръката и �ръстите, ���
Стави на тазовата област, ���
Стави, обхват и лекота на движение, 68, 

94
Стаж (�од�отовка за работа), �7�
Стажуване, �7� 
Стандарти в �роектирането, ���
Стандарти за �ротиво�ожарна и дру�а 

безо�асност, ���

Стандартни �равила за равните възмож�
ности на хората с увреждания (ООН, 
�993), ��9, ���

Статестезия, 66 
Статистически норми, ��� 
Ствол на �ениса, ��8 
Стереоти�ен ритъм на речта, 7� 
Стереоти�ии, ��� 
Стерилитет, 9� 
Сти�ма, �4, �47
Стомах, 68, 8��84, ��6
Страх, 54
Стрес, ��� 
Стрес, �реодоляване, �3�, �33, �35
Стреч дви�ателен рефлекс, ���
Строителни норми и стандарти, ���
Строителни норми, ���
Строителство на жилище, �57, �67
Структура на менин�ите, ��9 
Структура на ор�анизма, 3, 9,7, ���3, ����

�3, ��9, ��3,��5, ��8, �3�
Структури на ор�анизма, стандартни, ��9 
Структури, участващи в �ласа и �овора, 

������3
Студенти, �67, �96 
Сту�ор, 46 
Стя�ане на мускулите, ��� 
Субективно бла�осъстояние и МКФУЗ, 

�6�, ���, ���, �6�
Субфертилитет, 9� 
Сучене, 9� 
Събития в живота, �4�
Събития, �ричинени от човека, ��5
Съвети за здраве и безо�асност, �55, ��4
Съвети на �отребителите, �55, ��4
Съ�ласувани движения на двете очи, 63 
Съдилища, трибунали и дру�и ор�ани, ��7
Съдържание на мисленето, 47, 5�, 55 
Създаване на социални контакти, �64
Съзнание, 47 
Съзнание, за�уба, 47
Съзнание, качество, 47 
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Съзнание, не�рекъснатост, 47 
Съзнание, състояние, 47 
Съзнателност, 49
Сън, REM, 5� 
Сън, качество, 5� 
Сън, количество, 5� 
Сън, начало, 5� 
Сън, �оддържане, 5� 
Сън, функции 5� 
Съобщения в �ечатните издания, ��8, ��9
Съ�ру�, връзка с или като, �69 
Съ�ру�а, свързване като, �69 
Съ�ружески взаимоотношения, създава�

не и �оддържане, �69 
Съ�рузи, �69 
Сърдечен дебит, намален, 73 
Сърдечен ритъм, 73 
Сърдечен ритъм, неравномерен, 73 
Сърдечна недостатъчност, 73 
Сърдечна честота, 73 
Сърдечни кла�и, функции, 73 
Сърдечно�съдова и дихателна системи, 

до�ълнителни функции и усещания, 
73�8� 

Сърдечно�съдова система, функции, 73�
8� 

Сърдечно�съдова, имунна и дихателна 
системи, структура, ��4 

Сърдечно�съдова, хематоло�ична, имун�
на и дихателна системи, функции, 
73�8�, ��4

Сърце, 73, ��4
Сърце, камери, 73, ��4
Сърце, �редсърдия, �73, ��4
Съседи, �67, �95, �98, �3� 
Съседи, създаване на взаимоотношения с 

тях, �67 
Съсредоточаване (концентрация), 5� 
Състояние на съзнанието, 46 
Състояния на обсебване, 46
Състояния, свързани със здравето, 3, 7, 8, 

��, �5, ��, ���, �3� 

Съхраняване на �родукти от �ърва необ�
ходимост, �55 

Съхраняване на хранителни �родукти и 
на�итки, �55 

Т
Таз, �одвижност, ���
Тазобедрена става, ��� 
Тазова област, структура, ��� 
Тазово дъно, 36, ��8
Таймери, �8�, �83 
Такси, �олзване, �5� 
Таксономични и терминоло�ични въ�ро�

си, ��9���6
Таксономични �ринци�и, ��9 
Тактилна �ерце�ция, 3�, 5�, 54
Тактилна функция, 3�
Тананикане, 7�
Тан�енциалност, 55, 56 
Тарзални кости, мобилност, 95 
Тахикардия, 73 
Тахилалия, 7� 
Тахи�нея, 77 
Твърдо небце, ��� 
Театър, �осещение, �76 
Телевизия и видео уреди, �8� 
Телевизия, ��8 
Телесна тем�ература , �оддържане, 87 
Телесна тем�ература, 87 
Телесни ор�ани, 3
Телесни увреждания, �9 
Телети�, ��5
Телефон, �45, �87, ��5
Телефони, из�олзване, �39 
Телефонно реле, ��5
Тем�ерамент, 3�, 48, 49, 5�, 54
Тем�ература, 3�, 66, 67, 85, 87, �9�
Термини в МКФУЗ, �78, ��5, ��6, ��8
Термини, обозначаващи изключва в МК�

ФУЗ, ��9
Терморе�улаторни функции, 33, 85, 87
Тестиси, ��8 
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Тетра�ареза, 97�99
Тетра�ле�ия, 97�99 
Техники за общуване, из�олзване, �36 
Тикове, ��� 
Тимус, ��4 
Тинитус, 65 
Ти� характер, �6 
Тичане, ���, �4�
Тоалет, �5� 
Торакален отдел на �ръбначния стълб, 

��9, ��3
Торнадо, �9� 
Торс, структура, 68, 96, 97, 98, ��3
Тортиколис, 97 ОК!
Травма, ��, ��� 
Традиционни лидери, ��6
Транс, 46
Транс�орт, обществен, ��6
Транс�орт, услу�и за �од�ома�ане на хо�

рата в тази област, ��� 
Транс�ортни �олитики, ��6
Транс�ортни системи, ��6 
Транс�ортни услу�и, системи и �олитики, 

��5, ��6
Транс�ортно��одемни устройства, �8�
Трахея, ��4
Тревожност, 54, �49
Тремор, ��� 
Тромбоемболизъм, 74 
Труд и заетост, 4�, ��5, �47��49, �57,
Трудови норми и трудово законодател�

ство, ��5
Тунелно зрение, 6�
Туризъм и �ътешествия за удоволствие, 

занимаване с, �76
Тъмнина, ада�тиране към, 6� 
Тънки черва, ��6 
Тър�овия със стоки, �7�
Тър�ение �ри взаимоотношенията, �роя�

ва на, �64 
Търсене на работа, �7�
Тяло, функции,59, 6�, ���, �34

У
Уважение и то�лота във взаимоотноше�

нията, �роява, �64
Уважение, Етични насоки за из�олзване�

то на МКФУЗ, �5�
Увеличена �одвижност на ставите, 94 
Увереност, 48 
Увреждане, 3, 4, 7, 8, ��, ��, �7, �8, �9���, 

���, ��3, ��6, �4� 
Увреждане, 8, ��, ��, ��, �4, �5, �7, �8, �9�

��, �3, 45, 64, 67, 68, 69, 7�, ��6, �78, 
�8�, ���, ���, ���, ��3, ��9, ���, ���, 
��3, �3�, �3�, �36, �46 

Увреждане, о�ределяне �о скала, 45, ��6
Увреждане, трайно (H��dic�p) , ��9, �5�, 

�55
Увреждания на движението, свързани със 

съня, ��� 
Увреждания, жизнен о�ит, ���
Увреждания, като медицински въ�рос, 3 
Увреждания, като �олитически въ�рос, 

�63
Увреждания, �енсия, �6�
Уеднаквена околна среда, ��, �3, �4, �8�, 

�9�, ���, �33, �4�
Украсяване на стаи, �57
Укре�ване на здравето, �55
Улавяне на �редмети, 63
Улично осветление, �88 
Умело из�олзване на ръцете, �45
Умения, �ридобиване на основни умения, 

��9 
Умения, �ридобиване на сложни умения, 

��9 
Умения, �ридобиване, ��9 
Уморяемост, 79
Умствено изоставане, 48 
Универсалност и МКФУЗ, ��3
У�равление на времето, 56 
У�равление на кризи, �35 
У�равление на моторни �ревозни сред�

ства, �5�7 
У�равление на рутинните изисквания, 

�34 
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У�равление на хранителната диета и фит�
неса, �55 

У�равление, местни и ре�ионални ор�ани 
и национално �равителство, ��3 

У�равляване на �ревозно средство, зад�
вижвано от животинска сила, �5� 

У�равляване на собственото ниво на ак�
тивност, �3� 

У�равляване на транс�ортно средство, 
задвижвано от човешка сила, �5� 

Уравновесен, 49
Ура�ан, �9�
Уреди за отдих и �очивка и с�ортни уре�

ди, ��8 
Уретери, ��8 
Уретери, функция, 89 
Уретра, ��8 
Урина, събиране, 89 
Уринарна система, структура, ��6 , 89
Уриниране, ре�улиране, 9�
Уриниране, честота, 89 
Усещане за болка, 6�, 64, ��� 
Усещане за бучка, 84 
Усещане за вибрации, 65 
Усещане за въртене, люлеене или накла�

няне, 65 
Усещане за �адене, 84 
Усещане за �орчиво, 65 
Усещане за замайване, 65 
Усещане за кисело, 66 
Усещане за мускулен с�азъм (крам�а), ��� 
Усещане за натиск срещу или върху кожа�

та, 67 
Усещане за относителното �оложение на 

частите на тялото, 66 
Усещане за �адане, 65 
Усещане за �арене и мравучкане, ��4 
Усещане за �овърхност и тяхната тексту�

ра или качество, 66 
Усещане за �олазване, ��4 
Усещане за �рисъствие на звуци, 64 
Усещане за раздуване на стомаха, 84 
Усещане за разклащане или тре�тене, 67 

Усещане за скованост на мускулите, ��� 
Усещане за сладко, 66 
Усещане за солено, 66 
Усещане за студено и то�ло, 68 
Усещане за тем�ература, 66 
Усещане на миризми, 66 
Усещане на наля�ане, 65 
Усещания за дразнене в ухото, 65 
Усещания за дразнене в ухото, 65 
Усещания за натиск зад ухото, 63
Усещания за не�ълно из�разване на ури�

ната, 9� 
Усещания за стя�ане на �ърдите, 79 
Усещания за уморено око, 63 
Усещания за чуждо тяло в окото, 63 
Усещания, като �ро�ускане на удар на 

сърцето, 79 
Усещания, свързани с кожата, ��4 
Усещания, свързани с мускулите и дви�а�

телните функции, 66 
Усещания, свързани с окото и �рилежа�

щите структури, 63 
Усещания, свързани с �арене в окото, 63 
Усещания, свързани с �олови и ре�родук�

тивните функции, 9�, 9�, 9� 
Усещания, свързани с функциите на �и�

кочната система, 89, 9� 
Усещания, свързани с храносмилателната 

система, 8�, 84 
Усещания, свързани със слуха и вестибу�

ларната функция, 65 
Усещания, свързани със сърдечно�съдо�

вите и дихателните функции, 79 
Услу�и в областта на �ражданската защи�

та, ��6 
Услу�и в областта на заетостта и труда , 

��5 
Услу�и в областта на комуникациите, ��5 
Услу�и в областта на образованието и 

обучението, ��4 
Услу�и в областта на социалното �од�о�

ма�ане, ���
Услу�и в областта на човешките ресурси 

и у�равлението на служителите, ��5
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Услу�и за намиране на работа, ��5 
Услу�и за �ланиране на откритото �рос�

транство, ��� 
Услу�и за �одобряване на здравословното 

състояние и �рофилактика на забо�
ляванията, ��� 

Услу�и �о трудоустрояване/�ренасочва�
не, ��5 

Услу�и, които имат за цел �од�ома�ане на 
доходите, ���

Услу�и, медийни, ��8
Услу�и, свързани с обучение, ��4 
Услу�и, свързани с околната среда, ��� 
Услу�и, свързани с рехабилитация, 5, ��, 

���, ��8 
Услу�и, свързани с трудовите взаимоот�

ношения, ��5 
Услу�и, системи и �олитики в областта на 

�ражданската защита, ��4 
Услу�и, системи и �олитики в областта на 

социалното оси�уряване, ��9 
Услу�и, системи и �олитики в областта на 

социалното �од�ома�ане, ��� 
Услу�и, системи и �олитики в областта на 

труда и заетостта, ��5 
Услу�и, системи и �олитики за комунални 

услу�и, ��4 
Услу�и, системи и �олитики за �ланиране 

на откритото �ространство, ���
Услу�и, системи и �олитики за �роизвод�

ство на �отребителски стоки, ��9
Услу�и, системи и �олитики, ���
Усмихване, �37 
Уста, ���
Установяване на взаимоотношения с вис�

шестоящи лица, �64 
Установяване на взаимоотношения с 

връстници, �64 
Установяване на взаимоотношения с не�

�ознати хора, �64 
Установяване на взаимоотношения с �од�

чинени, �64 
Установяване на взаимоотношения с ра�

ботодател, �64 

Установяване на взаимоотношения със 
служител, �64 

Установяване на връзка със собствената 
личност, с дру�ите, �ознаване и кон�
статиране, 47 

Устна част на фаринкса, ��� 
Устни, ���
Устойчивост на студ, 87 
Ухо, ��� 
Ухо, вестибуларен лабиринт, ��� 
Ухо, вътрешно, ��� 
Ухо, вътрешно, функции, 66 
Ухо, Евстахиева тръба, ��� 
Ухо, костици, ��� 
Ухо, �олуокръжни канали, ��� 
Ухо, средно, ��� 
Ухо, тъ�анчева мембрана, ���
Участие в дейност в житейска ситуация, 

��, �4� 
Участие в �остановка на �иеса, ��6, �76
Участие, стандарт, ��6 
Училищно образование, �7� 
Учители, �96 

Ф
Фактор на околната среда, фасилитатор, 

��, �3, �78, ���, ��4, �4�
Фактори на околната среда, 4, 9, ��, �3, �5, 

�8�9, ��, �3, �8, 4�, ��6, �78, �8�, �98, 
��9, ���, ��7, �3���48

Фактори на околната среда, обозначаване 
с код, �78, �3� 

Фактори на околната среда, о�ределител, 
�78 

Фактори на околната среда, �ре�ятствия, 
�5, ���, �3� 

Фактори, обуславящи здравето, 4 ОК!
Фало�иеви тръби, ��8 
Фантомен крайник, 6�
Фарин�еално �ълтане, 8�
Фаринкс, ���
Фасилитатор в околната среда, ��, �3, ���, 

�4�, �5�, ��4
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Фекална консистенция, 83�4 
Фекална континенция, 83�4 
Фертилитет, 9�
Физиоло�ически функции, 3, 45
Физиотера�евти, �97 
Физическа �ео�рафия, �97 
Физическа дейност, оси�уряване на �од�

ходящо ниво, �55 
Физическа издръжливост, 79
Физически контакт във взаимоотноше�

нията, отношение към не�о, �64 
Фиксиране на окото, 63 
Филтриране на урината, 89 
Финансови ор�анизации, ���
Фитнес, ор�анизиране, �55 
Флора и фауна, �9� 
Фокалнидистонии, 97 
Фонация, 7�
Фонеми, артикулиране, 7�
Формални сдружения, членство, �75 
Форми на мисленето, 48, 5�, 55 
Формиране на �онятие, 56 
Фотофобия, 6�
Френски �артньорски център за ICIDH, 

�55 
Фри�идност, 9� 
Фронтални дялове, 56 
Фу�а, 46 
Функции на асимилацията, 8� 
Функции на въз�риятието, 55 
Функции на дихателните мускули, 77, 78 
Функции на дишането, 78 
Функции на емоциите, 55
Функции на ендокринните жлези, 84�87 
Функции на задържането на ръката или 

крака, ���, ��� 
Функции на зрителното �оле, 6�, 6� 
Функции на имунната система, 75, 76
Функции на интелекта, 48, 5�
Функции на кръвосъсирването, 75, 76 
Функции на менструацията, 87, 9�, �35 
Функции на ор�анизма, стандартни, ��� 

Функции на ориентацията, 68 
Функции на освобождаване, 8�, 89
Функции на �оносимост към физическо 

натоварване, 79 
Функции на складиране на нутриентите в 

ор�анизма, 83 
Функции на ставите и костите, структура, 

94
Функции на сърцето, 73 
Функции на уринарната система, 89�9� 
Функции на уринирането, 89 
Функционална активност, като о�редели�

тел на �функционална активност без 
странична �омощ“, �37��4�

Функционална активност, конце�ция за, 
�43��49

Функциониране, �8�, ��9��49
Функциониране, �роцес, �8 
Функция на обонянието, 66 

Х
Хващане на �редмети, из�олзване на ръ�

цете за �45
Хвърляне на �редмети, �45
Хематоло�ична и имунна системи, функ�

ции, 73�78 
Хеми�ареза, 96, 98, 99, �34 
Хеми�ле�ична �оходка, ��� 
Хеми�ле�ия, 96, 98, 99
Хидрамнион, 9� 
Хидронефроза, 89 
Хи�ал�езия, 67 
Хи�ерадренализъм, 87 
Хи�ерацидитет на стомаха, 8� 
Хи�ервентилация, 77 
Хи�ер�онадизъм, 87 
Хи�ерестезия, 66� 67
Хи�еркалиемия, 86 
Хи�ермотилитет на червата, 8� 
Хи�ерназализация, 7� 
Хи�ернатриемия, 86 
Хи�ер�аратиреоза, 87 
Хи�ер�атия, 67 
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Хи�ер�итуитаризъм, 87 
Хи�ерсомния, 5� 
Хи�ертермия, 87
Хи�ертиреоидизъм, 85, 87 
Хи�ертония, артериална, 75
Хи�ертония, мускулна 97
Хи�оадренализъм, 87 
Хи�о�еузия, 66
Хи�о�онадизъм, 87
Хи�окалциемия, 86 
Хи�оменорея, 9�
Хи�оназализация, 7�
Хи�онатриемия, 86
Хи�о�аратиреоидизъм, 87
Хи�о�итуитаризъм, 87
Хи�осмия, 66 
Хи�отермия, 87
Хи�отиреоидизъм, 85, 87
Хи�отоничен �икочен мехур, 89 
Хи�отония, артериална, 75
Хи�отония, артериална, мускулна 75,97
Хи�офизна жлеза, ��6 
Хоби, занимания с тях, �76 
Ход на мисленето, 55 
Ходене и движение, �474��49 
Ходене и �ридвижване в с�ради, които не 

са жилището, �496 
Ходене и �ридвижване в собствения дом, 

�48
Ходене �о движещи се �овърхности, �47 
Ходене �о лед и сня�, �47 
Ходене �о наклонени �овърхности, �47 
Ходене �о �алубата на кораб, във влак 

или дру�о �ревозно средство, �47 
Ходене, �6�, 38, ���
Холандски �артньорски център за ICIDH, 

�55 
Хора с увреждания, �8�, �47
Хора, които живеят в същото жилище, 

формиране на взаимоотношения с 
тях, �67 

Хората с увреждания и МКФУЗ, �5� 

Хореатични движения, ��� 
Хорея, ��� 
Хормонален баланс, 85 
Храм, �осещение, �77 
Храна, �57, �8�
Храна, нарязване на �арченца, �55
Храна, обработване в устата, 8�, �55 
Храна, �азаруване, �57, ���
Храна, �ри�отвяне и сто�ляне, �59 
Храна, сервиране, �58 
Храна, съхраняване в �рясно състояние, 

�59 
Хранене, �5�
Хранене, ор�анизиране, �55 
Хранене, �ри�отвяне, �55 
Храно�ровод, ��6 
Храносмилателна система, функции,  

8��85 
Храносмилателна, метаболитна и ендо�

кринна системи, функции, 8��88 
Хри�тене, 79 
Хроноло�ична �оследователност, 57 
Художествени �алерии, �осещение, �76

Ц
Цветно виждане, 6� 
Целенасочена сетивност, ��8 
Ценности, �77, �98, �99, ���
Цервикален отдел на �ръбначния стълб, 

��3 
Цервикс (шийка на матката), ��8
Церемонии, участие в, �75 
Цикъл на съня, 5� 
Циркаден ритъм, 5�
Църква, храм, джамия или сина�о�а, �о�

сещаване, �77 
Цялостен модел на �оведението, �6

Ч
Черен дроб, ��6 
Чере�, ��� 
Чере�но�мозъчни нерви, ��8 
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Честота на дишането, 77 
Четене за удоволствие, �76
Четене �о устни, �4�
Четене, �3�
Числа, изчисляване, 59, ��9
Чичовци, �68, �95
Членове на общността, �95, �96, �98
Човешки �рава, �77
Чревна обструкция, 8� 
Чревна �арализа, 8� 
Чувствителност към вибрации, 66 
Чувствителност към вреден стимул, 67 
Чувствителност към вредни стимули, 66, 

��� 
Чувствителност към контраст, 6�, ��8
Чувствителност към наля�ане, 65, 66
Чувствителност към светлина, 6�, �33
Чувствителност към тем�ература, 66, 67 
Чувство за �рекалена дебелина или �ре�

калена слабост, 6� 

Ш
Шиене, �6�, �6�
Шофиране на лек автомобил, �49, �5�, �5� 
Шум в ушите, 65 

Щ
Щитовидна жлеза, ��6 

Я
Язви, ��4
Яздене на животни с цел транс�орт, �5� 
Яздене на слон, �5�
Яйчници, ��8 

Дру�и термини:
�Блис кутия“ (�blissbo��d“), �37 
�Дру�и, уточнени“, из�олзвани термини в 

МКФУЗ, ��9, �3� 
�Неуточнен“, като термин, из�олзван в 

МКФУЗ, �3�, ��8
A���s�h�si� dolo�os�, анестезия долороза, 

67
Co�sum��goods, услу�и за �роизводство�

то, ��� 
Dis�bl�dP�opl�s’ I�������io��l, �5�, �64
Dеjаvu, 6� 
HIV��оложителен, �4, �8 
ICD�3, 4
ICID, �рераз�леждане, �54��58
ICIDH, �98�, ��9, ���, �56
J�m�is vu, 6�
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