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1. Определение

Церебралната Парализа (ЦП) е диагноза с редица де-
финиции, поставяни в различни етапи от развитието на
световната медицина (10), като по разпространените са:

•Задържащи се качествени моторни разстройства
възникващи преди възрастта от 3 години, поради
непрогресиращо увреждане на енцефалона наблюдава-
що преди завършването на пълното развитие на
централната нервна система.

•Едно разстройство на движението и позата поради
дефект или лезия в незрялия мозък.

•Термин, включващ група от не-прогресиращи, но
често променящи се синдроми на моторно
увреждане, вторичен резултат от лезии или
аномалии на мозъка, възникващи в ранните етапи от
неговото развитие (10).

У нас се ползва определението на Mutch и съавт.
(1992), че "Церебрална парализа (ЦП) e група от непрогре-
сиращи, но често променящи се синдроми на моторно ув-
реждане, в резултат от лезии или аномалии на мозъка,
възникващи в ранните етапи от неговото развитие",
което е допълнено от M. Bax и J. K. Brown (20), че "освен
моторното разстройство, е възможна увредата и на
други функции с моторни елементи (говор, хранене, фина
моторика, очни движения), сензорни, обучителни и когни-
тивни или поведенчески нарушения, включващи дефицит
на вниманието с хиперкинетично разстройство, депресия
или разстройства от аутистичния спектър".

През 2004 г. в Bethesda, Maryland, International Work-
shop on Definition and Classification of Cerebral Palsy, спон-
сориран от: United Cerebral Palsy Research & Educational
Found, Washington, USA; Casting Found, UK; National Insti-
tute of Health и National Institute of Neurological Disorders &
Stroke, UK дава следното определение на ЦП: Церебрал-

ната парализа (ЦП) се описва като група от заболявания

на развитието на движенията и позата, предизвикващи

ограничения в дейностите, които се причисляват към не-

прогресиращите увреждания наблюдавани в развиващия се

мозък на фетуса и бебето. Моторните увреждания често

са съпътствани от увреждания на сетивността, познава-

телните способности, комуникацията, перцепцията и/или

поведението и/или епилепсия. Към самото определение
има нарочна анотация, където 18 термина (по-горе под-
чертаните) от цитираното определение са разяснени
подробно, за да бъде осигурено точното им тълкуване
(21). 

2. ЧестОта

Честота на ЦП е 2,11 на 1000 новородени деца (62,70),
в Европа е 2,0-2,5 на 1000 новородени деца. Наблюдава се
много по-често при следните групи новородени с:

•недоносеност. При раждане преди 33 гестационна
седмица (г.с.) ЦП е 30 пъти по-честа (53), като
24,8‰ са с ЦП (West Australian Cerebral Palsy Register
1986-1992), а 111,80 на 1000 живородени преди 28 г.с.
са с ЦП (68).

•незрялост (Small for gestational age). От родените с
тегло < 1500 g – 60-80‰ са ЦП (53, 68, 82, 83). 

•асфиксия: При ниски стойности на Апгар,
неонатални синдроми и  неонатални гърчове: ЦП се
установява при 1,3 – 545,5‰ (29). 

•Мозъчен кръвоизлив и/или перивентрикулна
левкомалация. От родените с мозъчен кръвоизлив

50-100‰ – 48% са с ЦП (57); 80-100% от децата с
перивентрикулна левкомалация (PVL) са с ЦП (58). 

•Многоплодна бременност. ЦП е 2,44 – 7,23 пъти по-
честа при близнаци и 47.4 – 52.6 пъти по-честа при
тризнаци (71).

3. етиОлОгия

Основните причини за ЦП се групират според вре-
мето на изява.

1) пренаталните фактори са генетични, физически,
химически и инфекциозни, които обуслявят различни
мозъчни малформации или вродени енцефалити (сy-
tomegalovirus, herpes simplex virus, rubella, toxoplasma).
Те причиняват от около 30% (2, 4, 5, 17, 18, 26, 37, 38,
60) до около 80% от ЦП (1, 3, 28, 32, 49, 64).
Генетични фактори причиняват: 1. Някои мозъчни
малформации (лисенцефалия с генни дефекти в LIS1
гена в 17р13.3, DXC гена в Xq22.3-q23, ARX гена в
Xp22.3-p21.1, RELN гена в 7q22, TUBA1A гена в
12q13, YWHAE гена в 17p13; полимикрогирия при
генни дефекти в SRPX2 в Xq21.33-q23, RAB3GAP1 в
2q21.3, EOMES в 3p21.3-p21.2, TUBB2B в 6p25,
KIAA1279 в 10q22.1, PAX6 в 11p13, COL18A1 в
COL18A1 и множествени гени в 22q11.2) и др. (1, 9,
17, 18, 37, 38, 39, 67); 2. Предразположение към
тромбофилии (3, 15, 55, 56, 57, 59, 77, 87); 3. Някои
много редки ензимни дефицити като глутамат-
декарбоксилазен дефицит при хомозиготни мутации
в гена, кодиращ глутамат-декарбоксилаза 1 (GAD1)
в 2-ра хромозома (2q31) и причиняващ автозомно-
рецесивна спастична церебрална парализа 1 (603513,
Cerebral palsy, Spastic quadriplegic,1; CPSQ1); При
CPSQ2 (OMIM612900), e описана делеция в ANKRD
15 гена (KANK1; 607704) в 9q24.3 (67). Описани са и
фамилии със спастична квадрипареза и пируват
дехидрогеназен дефицит (46).

2) перинаталните фактори са родовата асфиксия,
хипоксично - исхемичната енцефалопатия (ХИЕ),
мозъчните кръвоизливи и травми, които обуславят
между 30% и 60% от ЦП (2, 4, 5, 47, 60). Значително
по - раними са недоносените новородени, особено
тези с тегло под 1500 г. - около 40% от тях развиват
ЦП .

3) постанатални фактори – енцефалити, менингити,
дихателна недостатъчност, дехидратация, черепно-
мозъчни травми, Rh-несъвместимост и тежка
билирубинемия в неонаталния период обуславят
около 10% от случаите на ЦП (2, 5, 20).

Най-съществена за възникването на ЦП е тежката
асфиксия. В много случаи при ЦП не се изясняват причи-
ните. Предполага се, че тя е резултат от явни единични
причини, но по-често патогенезата е комплексна (23, 61,
63, 86). 

4. диагнОстициране на цп

Времето на поставяне диагнозата ЦП е от същест-
вено значение. За съжаление и най-новата дефиниция на
ЦП не определя минималната възраст, когато един слу-
чай може да бъде диагностициран като ЦП. Има две въз-
расти – минимална и максимална, при които може да се
даде наименованието ЦП, като и двете са оспорими. Ми-
нималната възраст е тази на която, придобитите кли-
нични симптоми могат да бъдат доказани, като
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последните варират между различните пациенти.
Въпросът за минималната възраст, на която ЦП

може да бъде потвърдена със сигурност става все по-тру-
ден с въвеждане на новите технологии, даващи възмож-
ности за ранно разкриване на ЦП - ултразвуково
наблюдение на спонтанните движения (74), осъществя-
ване на пренатално определяне на мозъчния интегритет
чрез мозъчното скениране (36), като няма доказател-
ства, че един от цитираните методи би предсказал ЦП с
някаква валидност. Разпознаването на ЦП трябва да нас-
тъпи едва когато моторното развитие бъде установено,
което при най-тежките случаи може да бъде само ня-
колко месеца, а при леките и средните случаи до няколко
години след раждането. Много текущи ЦП-регистри са
избрали 5 години, като възраст за пълно установяване на
ЦП, но те варират от 2 до 10 години (83).

Минимална възраст за поставяне на диагнозата цп
в България е 18-тия месец, но при верифицирани с КТ/МРТ
лезии и налична клиника съгл. Т.7. на Консенсуса, диагно-
зата може да се постави и по-рано.

•диагнозата “специфично разстройство в развитие-
то на двигателните функции” се поставя до 18-
месечна възраст при определени клинични белези,
при необходимост подкрепени и от образни
изследвания. диагнозата “специфично разстройство
в развитието на двигателните функции” (сррдФ) с
код F82 по МКБ 10 се подкрепя с термина
«централно координационно смущение (цКс) със
степен (много лека, лека, средна и тежка) и
заплашеност (спастична, дистонична, хипотонична,
асиметрично разпределение на мускулния тонус,
хомогенно двигателно изоставане)». Поставя се при
деца от рисковите групи (недоносени, незрели, след
асфиксия, след мозъчен кръвоизлив, близнаци) при
наличие на двигателно изоставане, отклонения в
позиционната реактивност, персистиране на
примитивни рефлекси и нарушена координация на
движенията, подкрепени или не от резултатите на
образната диагностика. Диагнозата е преходна,
насочва към определена степен на риск за развитие
на ЦП и подчертава необходимостта от проследя-
ване и включване на адекватна рехабилитация и
лечение при необходимост. 

5. КласиФиКация на цп

Класифицирането на различните типове церебрална
парализа се базира на клиничното описание на типа, то-
пографията и тежестта на моторните увреждания,
като у нас в клиничната практика и при научни изследва-
ния се ползва модела на F.Stanley и съавт. (81, 83), както
следва

По клинична картина: 

• Спастична
• Дискинетична (атетоидна)
• Атаксична / хипотонична
• Смесени

Различните типове на двигателни разстройства
могат да съществуват съвместно. Повечето специа-
листи класифицират съгласно доминиращата форма, но
тя варира във времето при всеки отделен случай.

По топография:

Класификацията по топография се прилага най-много
при спастичния тип, защото обикновенно при другите

форми е включено цялото тяло. 
1. Квадриплегия – квадрипаретичният синдром засяга

четирите крайника, като ръцете са еднакво или повече
увредени от краката. Синоними са тетраплегията и
двойна хемиплегия. 

2. Диплегия – краката са по-тежко увредени от ръ-
цете. Някои клиницисти разграничават параплегия (пара-
пареза) или диплегия I, при които ръцете са нормални или
минимално засегнати, от диплегия II, където ръцете са
видимо засегнати. В повечето случаи тези субгрупи се
възприемат заедно като диплегия.

3. Хемиплегия (хемипареза) – левостранна със засягане
на лявата страна на тялото обикновенно с по-увреден
горен крайник; десностранна – която е по-честа от ле-
востранната.

Понякога се наблюдават и по-малка симетричност в
разпределението, което позволява появата на термини,
като моноплегия и триплегия.

Белезите по клинична картина и по топография съот-
несени към МКБ-10, имат следния вид (10): 

Спастична- квадри пареза G80.0
дипареза G80.1
хемипареза G80.2

Дискинетична- G80.3
Атаксична- G80.4
Смесени- G80.8

По етиология:

Значителна част от ЦП има мултифакторна етио-
логия. 

Ограничен брой етиологични фактори могат да при-
чиняват специфична клинична картина:

•Пренаталният майчин йоден дефицит обуславя
спастична диплегия с мутизъм и тежък интелек-
туален дефицит.

•“Kern-icter” поради кръвногрупова несъвместимост
води до хореоатетоза.

Тежката недоносеност, съчетана с перивентрику-
ларна хеморагия причинява спастична дипареза с нормално
интелектуално развитие, но често са засегнати когни-
тивните функции, пространствения гнозис и праксис, зре-
ние и др.

•Хромозомните, метаболитни и генетични дефекти
водят до двигателни отклонения и други вродени
аномалии.

•Тежкият късен интрапартален исхемичен инсулт
при зряло, доносено дете причинява дискинезия с
нормално когнитивно развитие.

През последното десетилетие, както в научните кръ-
гове, така и в клиничната практика се утвърди класифи-
кацията на N. Paneth и съавт. (70). M. Bax и съавт. (21)
групират клиничните белези в четири основни групи: 

I. Моторни отклонения
– Типологични

Спастичност
Дистония или атетоза
Атаксия

– Функционални възможности: 
GMFCS – Gross Motor Function Classification System

(Класификационна система за груби моторни
функции)

MACS – Manual Ability Classification System
(Класификационна система за умения на ръцете); 
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GMFM 88/66 – Gross Motor Function Measurement
(Измерване на груби моторни функции 88/66 точки)

BFMF – Bimanual Fine Motor Function (Финни Моторни
Функции на Двете Ръце). 

* У нас, GMFCS и GMFM са преведени и могат да се
ползват, като се свалят от сайта на СБДПЛРДЦП "Св.
София" (http://cpcentresof-bg.com/?cid=37), където се при-
лагат в електронното досие на пациента и се следи за
тяхната динамика.

II. Анатомични и невроизобразяващи белези
Анатомични форми

Едностранна (Унилатерална)
Двустранна (Билатерална)

Невроизобразяващи форми
Разширени вентрикули
Загуба на бяло мозъчно вещество
Мозъчни малформации

III. Причина и време на появяване

IV. Свързани увреждания
Епилепсия
Слухови и зрителни проблеми
Дефицит на мисленето и вниманието
Емоционални и поведенчески отклонения

Класификацията на N. Paneth и съавт. (70)  дава нов
цялостен поглед върху състоянието ЦП. В нея освен кли-
ничната картина и формите, се обръща внимание и на
функционалните възможности, невроизобразяващите от-
клонения, свързаните увреждания, които имат същест-
вено значение при изработване на рехабилитационната
програма и определяне на рехабилитационния потенциал.
Изключително важно е стандартизираното определяне
на функционалните възможности на детето, както в мо-
торната така и в други функционални сфери, което поз-
волява лесното му категоризиране и възможността за
провеждане на мащабни междуцентрови проучвания с въз-
можност за сравняване на получените резултати. Обоб-
щаването на клиничните форми: ди-пареза и квадри-
пареза в анатомичната двустранната форма, заедно със
съответните функционални оценки за горни и долни край-
ници, прави класифицирането на ЦП по-лесно и по-точно,
като специалистите придобиват възможността да пред-
ават и приемат конкретна информация за пациента от-
носно функционалните му възможности, особено за
двигателните, и тяхното развитие (10).

6. КлиниЧна Картина 
на разлиЧните ФОрМи:

6.1. специфично разстройство в развитието на двига-
телните функции с централно координационно смущение
(сррдФ-цКс)

•Изоставане на двигателното развитие и
позиционно-балансните механизми

•Изоставане или абнормална позиционна
реактивност

•Трупна хипотония комбинирана с промени в
мускулния тонус от хипо-, хипер- и дистоничен
характер

•Персистенция на примитивни рефлекси 
•Рефлексна хипервъзбудимост и наличие на

патологични рефлекси
•Страбизъм – конвергиращ /дивергиращ след 5-ия

месец, предимно конкомитиращ двустранен или
едностранен

•Проблеми с храненето – дискоординация между
сукане/преглъщане и дишане

•Инсуфициенция в идеацията

6.2. церебрална парализа (цп)
Общи белези при всички форми на ЦП:

1. Двигателно изоставане поради забавяне или
абнормално развитие на позиционно-балансните
механизми, които са вътрешна част от моторните
умения и тяхното усвояване.

2. Персистиране на примитивни рефлекси и механизми,
блокиращи или деформиращи позиционно-балансните
механизми на новороденото

3. Увредена моторна координация, сръчност и обратна
връзка

4. Слабост на трупната мускулатура комбинирана с
тонусови отклонения (хипертония, хипотония,
дистония) и слабост и в крайниците. 

5. Неадекватни позиции и свързане с тях положения
6. Изразена рефлексна възбудимост
7. Мускулна биомеханична трансформация – промяна

във виско-еластичните свойства
8. Костни и ставни деформации при израстването на

детето

Спастична церебрална парализа:

Общи характеристики: Спастично повишен мускулен
тонус, който се засилва при възбуда, страх или болка; аб-
нормални позиции, свързани с антигравитационната мус-
кулатура на екстензорите на долните крайници и
флексорите на горните крайници; волевите движения са
бавни, тромави; мускулна ко-контракция, водеща до за-
губа на изолирани и дискретни движения свързани с фин-
ната координация.

•Диплегия. Неврологично се установява долна
спастична парапареза или квадрипаретичен синдром
с преобладаване на долната парапареза с
контрактури на ахиловите сухожилия, коленните
стави, аддукторни и/или вътрешноротаторни
контрактури на тазобедрените стави, патологични
рефлекси от групата на Babinski двустранно, клонуси
на стъпалата.  Тази форма е по-благоприятна, тъй
като по-рядко има епилептични припадъци (16 - 27%)
и интелектуален дефицит.

•Хемиплегия. Неврологично се установява централна-
та хемипареза с лезия на n. facialis по централен тип.
Мускулният тонус е спастично повишен във
флексорите на ръката и екстензорите на крака.
Сухожилните и надкостни рефлекси са оживени, има
патологични рефлекси от групата на Babinski и
Rossolimo, клонуси на стъпалото, контрактури,
възможни са атетозни хиперкинези в паретичната
ръка. Паретичните крайници често са хипотрофич-
ни. Болните прохождат по-късно с походка тип
“Wernicke - Mann”. При 68% се установява и
хемихипестезия, най-често стереоагнозия, нарушен
двумерно-пространствен усет.  Моторна дизлалия и
дизартрия се установяват при около 25%.
Нарушенията на висшите корови функции (праксис,
гнозис, телесна ориентация) затрудняват обучение-
то. Над 50% от случаите са с фокални и/или
вторично-генерализирани епилептични припадъци,
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често с ранно начало (до 18 месечна възраст).
•Квадриплегия. Неврологично се установяват:

централна квадрипарареза, със спастично повишен
тонус с флексия на ръцете и екстензия, аддукция и
вътрешна ротация в долните крайници, контракту-
ри, много живи сухожилни и надкостни рефлекси с
разширени рефлексогенни зони, положителни
патологични рефлекси от групите на Babinski и
Rossolimo; псевдобулбарен синдром; екстрапирами-
ден синдром с дистални  хиперкинезии или дистонии;
очедвигателна симптоматика, атрофия на
зрителните нерви, изоставане в говорното развитие
и интелектуален дефицит. Епилептични пристъпи
са налице в над 52 % от случаите.

Дискинетична (атетоидна) церебрална парализа: 

Екстрапирамидният синдром се манифестира посте-
пенно през първите години от живота. В началото е на-
лице мускулна хипотония. Атетозните и дистонни
хиперкинезии се появяват най-често между 1 и 2 годишна
възраст. Локализират се в мускулатурата на крайни-
ците, езика, гълтателната и фонаторна мускулатура, ак-
тивират се от сетивни стимули, емоции. Установява се
екстрапирамидна дизартрия. Децата прохождат късно
(между 2,5 и 4 г. възраст), в зависимост от персистира-
нето на шийните тонични рефлекси и съпътстващите
пирамидни увреждания. Интелектът е нормален, но учи-
лищните умения са затруднени от непрекъснатите екс-
трапирамидни хиперкинези, нарушената артикулация и
съпътстващата в някои случаи глухота.

Атаксична / хипотонична церебрална парализа: 

Изявява се с ранна мускулна хипотония и по-късно с
прояви на статична и локомоторна атаксия. Установя-
ват се и сухожилна и надкостна хиперрефлексия, патоло-
гични рефлекси, речеви  нарушения и интелектуален
дефицит (50%).

При ЦП са налице и съпътстващи синдроми (симпто-
матична епилепсия при около 25%, интелектуален дефи-
цит при 50%, речеви нарушени при 25%, поведенчески
отклонения при 25%, разстройства на съня при 25% и зри-
телни нарушения при около 10%) с  обща етиология – аб-
нормно развитие или ранни увреди на мозъчните
структури в пре- или перинаталния период (3,64). Съ-
пътстващата симптоматична епилепсия при 15% до 60%
от децата с ЦП (3, 49, 50, 64, 84) и при 71% до 74% от де-
цата с ЦП и умствена изостаналост (3, 83) е с ранно на-
чало и честа терапевтична резистентност поради
синдром на West и електричен статус по време на сън
(ESES).

7. диагнОстиЧна МетОдОлОгия 
при деца с цКс и цп 

и МОтОрнО прОгнОзиране

Клинични изследвания:

1. Мотоскопия и моторно тестуване - наблюдение на
спонтанната активност на ЦНС в двигателен аспект,
обследване стъпалата на двигателно развитие и ключо-
вите локомоторни умения, както и провеждане на тес-
тове за груба и финна моторика (GMFM, GMFCS, BFMF,
MACS), самостоятелност, дейности от ежедневието.
Извършва се мотоскопията за периода на новороденото
и следващите 2-3 месеца. Мотоскопията на новороде-
ното дава информация за general movements по Prechtl,

които имат доказано прогностично значение. Екстен-
зорна хипертония, неадекватна на гестацинната възраст
хипотония, ексцесивна възбудимост със съответна дви-
гателна активност и др. са също маркери за неврологична
увреда и риск от ЦП.

2. Компютърно-базиран видео анализ (Computer-Based
Video Analysis) основан на General Motor Assessment (73).
Оценката на т.нар. general movements по Prechtl и съвт.
(73) представлява визуален анализ на качеството на спон-
танната двигателна активност. Изследват се general
movements при недоносени и доносени новородени до 4 сед-
мици коригирана възраст, и техния вариант – т.нар.  fidg-
ety movements, които би трябвало да са налице  между
9-та и 20-та седмица коригирана възраст. Тежките аб-
нормности в тези движения определят повишен риск от
ЦП (73). Анализът на тези движения по правило се извър-
шва на видеозапис, но директният визуален анализ не на-
малява прогностичната им точност (40). Резултатите
от това изследване корелират със съответните по време
клинични и мозъчно-ехографски изследвания (48). Въвежда
се и компютърен анализ на стереотипността в general
movements  с доказана прогностична стойност по отно-
шение ЦП.

3. Динамика на примитивни рефлекси

4. Обследване на СНР и патологични рефлекси

5. Обследване мускулния тонус: Модифицирана скала на
Ashworth (MAS) (16,24) ; Модифицирана Tardieu Scale
(MTS) (25).

6. Неврокинезиологичен скрининг (Neurokineziologische
Diagnostik nach V.Vojta - 7 Lage - Reactionen) (19).
Mетодът е за стимулиране на позиционната двигателна
реактивност на ЦНС и автоматични ключови двига-
телни модели на стимулирано поведение. Богат е на дви-
гателни реакции и сигурен в неонаталния период, защото
не зависи от вегетативните или емоционални реакции на
новороденото и кърмачето.

7. Наблюдение и диагностика на храненето – координа-
ция между сукане-преглъщане-дишане, чието нарушение е
един от първите белези за проблеми в координацията на
движенията с вероятно развитие на ЦП.

8. Тестуване на говорно, когнитивно и социално разви-
тие

Образна диагностика:

1. Трансфонтанеалната ехография - до 6 месечна въз-
раст се прилага за диагностика и проследяване. Визуали-
зират се аномалии на мозъчното развитие, огнищни и
дифузни хиперехогенности, интракраниални хеморагии,
корови и перивентрикуларни атрофични лезии, мултикис-
тична енцефаломалация и др.

2. Невроизобразяващите изследвания са най-информа-
тивни за етиологичното изясняване на ЦП. 

•КТ на главния мозък е патологична при 77% от
децата с ЦП и разкрива кисти, корова атрофия, си-
метрична или асиметрична вентрикулна дилатация. 

•МРТ на главния мозък е патологична при 95.3% от
случаите с ЦП и е най-информативна за визуализира-
не на мозъчни малформации (лизенцефалия/ пахиги-
рия, полимикрогирия, кортикални дисплазии, тубери
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при туберозна склероза, субкортикални и нодуларни
хетеротопии), перивентрикулна левкомалация и
други глиозни промени, забавена миелинизация,
постисхемични и кистозни лезии (35,43,52,54) 

•SPECT (Single Photon Emission Сomputer Tomography)
се ползва за определяне състоянието на мозъчния
кръвоток и метаболизъм. В САЩ се ползва при ЦП
преди и след лечение с хипербарна оксигенация.

•DTI (Diffusion Tensor Imagining) (Diffusion Tensor MRI,
Diffusion Tensor Tractography) се ползва при определя-
не на мозъчното развитие и уврежданията на бяло-
то вещество (44). Сензорните пътища може да са
засегнати по-тежко от моторните, въпреки че зася -
гането на кортико-спиналния път се счита за опре -
де лящо при моторните увреждания на ЦП (43, 44). 

Няма проучвания, че някой от цитираните методи би
предсказал със сигурност развитието на ЦП. M. Bilcke
Graz и съавт. (22) в публикацията си "Normal neuro-devel-
opmental outcome despite severe and earlyextensive encephalo-
malacia: plasticity, repairormagic", правят заключението, че
"недоносените новородени с атипично ексцесивни мозъчни
лезии могат да имат успешно развитие. Няколко такива
случаи са публикувани в литературата и консултирането
на родителите в тези ситуации продължава да бъде пред-
извикателство". 

Лабораторни изследвания:

1. Цитогенетичните и евентуално молекулярно -
генетичните изследвания са индицирани при всички
пациенти с полималформативен синдром или при
изразена дисморфия и липса на установена етиоло -
гия. При суспектен моногенен синдром може да
подходи директно към доказване мутация в
съответ ния ген. Метаболитни изследвания се
извърш ват при липса на друга причина или прогресия.

2. Коагулационните изследвания при 13-37% от децата
с пре- и перинатални мозъчни инфаркти и хемипле-
гична форма на ЦП разкриват мутация на фактор V
на кръвосъсирването, антифосфолипидни антитела,
Protein С или Protein S дефицит (15,55). 

3. Електроенцефалографията (ЕЕГ) е необходима при
съпътстваща симптоматична епилепсия, установя-
ваща се при около 15-60% от децата с ЦП; при ЕЕГ
по време на сън може да бъде установен и
електричен статус в някои случаи.

Моторно прогнозиране:

Разбирането, как се развиват грубите моторни фун-
кции (ГМФ) на индивиди с ЦП през времето - от ранното
детство до възрастния, е от изключително значение по
няколко причини: 1. Помага на индивидите с ЦП и тех-
ните асистенти, като цяло да разберат грубите мотор-
ните функции (75); 2. Помага на клиницистите да
определят индивидуалните моторни функции, чрез подхо-
дящо клинично сравнение с други индивиди с подобна въз-
раст и тежест на ЦП (41); 3. Познанията върху грубите
моторни функции позволява на терапевтите  и клиницис-
тите да плануват рехабилитация фокусирана върху под-
обряване на грубите моторни функции и евентуално
подобряване на функционирането в ежедневните дей-
ности (80). 

Специфична доказателствено-базирана (evidence-
based) информация за ГМФ при лица с ЦП и тяхната ди-
намика, беше генерирана през последните 20 години (79). 

ГМФ се отнасят до ползването на големи групи от
мускули подържащи баланса и променящи позицията, на-
пример сядане, лазене, стоене, ходене, тичане и скачане,
като тези способности се утвърждават специфично при
навършване на 5 години (33). При децата с ЦП обаче,
ГМФ изобщо не се утвърждават напълно на възраст 5 го-
дини, както и на по-голяма възраст (76).

Кръстосани проучвания демонстрират различни мо-
дели на развитие на ГМФ в зависимост от тежестта на
клиничната картина (78). В моделите е заложено изпол-
зването на стандартизиран 66-точков тест за ГМФ
(Gross Motor Function Measurment-66 /GMFM-66/ (76) и ва-
лидизираната пет-степенна класификационна система за
тежестта на ЦП (Gross Motor Function Classification Sys-
tem /GMFCS/ (69). (Цитираните тестове са преведени
през 2004 г. от лекари-специалисти на СБДПЛРДЦП
"Св.София" и са изложени за ползване на сайта на болни-
цата: "www.cpcentresof-bg.com")

Първият разработен модел е "Stable Limit Model -
SML" (Модел на стабилните ограничения) чрез серията
данни от проучването на Ontario Motor Growth (OMG).
Този модел показва една бърза прогресия на ГМФ в пър-
вите години от живота на детето и плато (или стабилно
ограничение) след възрастта 5 години. Децата от първо
ниво на GMFCS недостигат максималната сума от 100
точки по GMFM-66. Усреднената възраст за достигане
на 90% моторни възможности варира от 4,8 год. (за
първо /най-леко/ ниво GMFCS) до 2,7 год. (за пето /най-
тежко/ ниво GMFCS). За ниво първо и второ на GMFCS
се очаква 50% от децата да достигнат 90% от мотор-
ните си възможности на възраст от 5 год. 8 мес. Децата
в нива три, четири и петна GMFCS достигат по-бързо
техните максимални моторни възможности сравнени с
тези от ниво първо (76).

Вторият модел е "Peak and Decline Model - PDM"
(модел на връх и влошаване) за серия от данни включващи
OMG-проучването и неговото продължение в проучва-
нето ASQME (Adolescent Study on Quality of life, Mobility
and Exercise), с данни събрани от деца и младежи на въз-
раст от 1 до 21 години. Този модел показва една подобна
бърза прогресия в ранните години, но също и влошаване,
даващо впечeтлението за максимум в ГМФ на възраст
от около 7 години (42). За децата от първо и второ ниво
на GMFCS (индивиди с възможности за ходене без уст-
ройства за придвижване) не бяха открити доказателства
за влошаване. В противовес, децата от нива 3,4 и 5 на
GMFCS (индивиди ползващи инвалидни колички или в най-
добрия случай придвижващи се с мобилни устройства) по-
казаха усреднено, едно значително влошаване на техните
ГМФ (съгласно тест GMFM-66). Конкретно  от ниво 3
на GMFCS загуба на: стоеж, ходене с опора, сядане; от
ниво 4 - загуба на: лазене, заемане на ЧОС, сядане на ръба;
и от ниво 5 - загуба на:повдигане на главата от корем и
гръб; след като е достигнат един максимум на възраст 7
години, като най-силно влошаване се наблюдаваше в ниво
4 на GMFCS, съгласно PDM-модела (42).

Получени резултати по програмата PERRIN (Pediatric
Rehabilitation Research in the Netherlands) показват, че "мо-
торно - развойните криви" получени в Холандия, покриват
тези изработени в Канада, независимо от различията на
държавите, здравната система на обслужване и времевия
период (79). 
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8. диФеренциална диагнОза

цп е резултат от непрогресираща, стационирана ув-
реда главния мозък в резултат от неразвитие (малфор-
мации) или увреждане на главния мозък в пре-перина-
талния или ранния постнатален период на детето и се
разграничава от:

•Наследствени метаболитни енцефалопатии (фенил-
кетонурия, хистидинемия), инфантилните форми на
невролипидози (ганглиозидози, цероид - липофусцино-
зи и сиалидози) и левкодистрофии (метахроматична,
тип Krabbe, тип Alexander, тип Сanavan и тип
Pelizaeus - Merzbacher). При тях прогресиращо се
развиват квадрипаретичен, церебеларен синдром,
интелектуален регрес, амавроза и епилептични
припадъци и се установява специфичен метаболитен
дефект или ензимен дефицит, а в КТ и МРТ-
прогресираща мозъчна атрофия или демиелинизация.

•Невро-мускулни заболявания, протичащи с мускулна
хипотония, забавено моторно развитие: спинална
мускулна атрофия І- I-II тип (Werdnig - Hoffman);
вродени миопатии; конгенитална мускулна
дистрофия; наследствена сетивно-моторна
невропатия - тип III (Dejerine - Sottas). В тези случаи
се установяват се характерни ЕМГ промени и
генетични дефекти.

•Синдром на Louis - Barr (атаксия телеангиектазия)
и наследствени атаксии. Заболяванията протичат с
прогресиращ церебеларен синдром.

•Синдром на Rett – при нормално развити деца
започват невропсихологичен регрес, изявяват се
аутизъм, стереотипни движения на ръцете,
епилептични припадъци.

•Енцефалопатии при HIV (стационирани и
прогресиращи). Установяват се серологични данни за
HIV инфекция и прогресираща енцефалопатия при
нероизобразяващите изследвания.

9. алгОритъМ 
на рехаБилитация и леЧение:

От 1 месец до 1 г. 6 месеца. 
1. Кинезитерапия 

• Рефлексно-предизвикано придвижване по Vojta
• Невроразвойно лечение по Bobath

2. Ерготерапия
• Вестибуларно стимулиране
• Позиционно лечение

3. Нискочестотно импулсно магнитно поле -
транскраниално

4. Електростимулации – при специфични индикации,
след 6 мес, на отслабени мускули

5. Хипербарна оксигенация
6. Психологична диагностика и интервенция -

фамилна
7. Логопедична диагностика и интервенция 

• хранителна терапия 
• пред-речева рехабилитация 

8. Медикаментозно лечение
• Антиепилептични медикаменти  (при индикации) 

От 1г. 6м. до 3 години 
1. Кинезитерапия

• Рефлексно-предизвикано придвижване по Vojta

• Невроразвойно лечение по Bobath
• други

2. Ерготерапия
• Вестибуларно стимулиране
• Позиционна терапия
• Рехабилитация на ръка 

3. Електростимулации
4. Термотерапия (топлинна или студова)
5. Ударно-вълнова терапия 
6. Хипербарна оксигенация
7. Психологични интервенция

• индивидуална
• фамилна 

8. Логопедична интервенция:
• пред-речева рехабилитация

9. Лечение с ортези и сплинтове (шини)
10.Медикаментозно лечение: 

• Антиепилептични медикаменти  (при индикации) 
• Миорелаксанти – Ashworth > 2ст.: 

1. перорално - Baclofen, Tolperisone (Mydocalm) и
др. 

2. интрамускулно  - Ботулинов Токсин А след 2
годишна възраст

От 3 до 7 години
1. Кинезитерапия 

• Рефлексно предизвикано придвижване по Vojta
• Невроразвойно лечение по Bobath
• Аналитична кинезитерапия
• други

2. Ерготерапия
• Вестибуларно стимулиране
• Позиционна терапия
• Рехабилитация на ръка 
• Дейности от ежедневието
3. Механотерапия 

4. Електростимулации 
5. Термотерапия (топлинна или студова)
6. Хидротерапия
7. Ударно-вълнова терапия 
8. Електромиографски-фийдбек (mio-feed back) (след 5

години)
9. Роботизирана рехабилитация - обучение в ходене

(след 5 години)
10.Хипербарна оксигенация
11.Психологична интервенция:

• Индивидуална 
• Фамилна 

12.Логопедична интервенция: 
• Говорна 
• Речева

13.Дефектологична интервенция – 
• Монтесоритерапия 
• Приложни игри и занимания 
• Дейности от ежедневния живот 

14.Лечение с ортези и сплинтове (шини)
15.Медикаментозно лечение:

• Антиепилептични медикаменти (при индикации) 
• Миорелаксанти - 

3. перорални - Baclofen, Tolperisone (Mydocalm) и
др. 

4. интрамускулни  апликации -Ботулинов Токсин
А.

16.Хирургично лечение 
• неврохирургично - дорзална ризотомия, баклофе-

нова помпа, стереотаксични намеси - при опред-
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елени показания с повишен или променлив муску-
лен тонус.

• ортопедично - мекотъканно (при поява на ста-
тични и/или динамични контрактури за увелича-
ване пасивния обем на движение след 5-7 година
или по-рано при определени показания) или
костно-ставно ( при поява на деформитети за
осигуряване на пасивното движение на ставите в
определена равнина).

От 7 до 18 години
1. Кинезитерапия 

• Функционална кинезитерапия
• Аналитична кинезитерапия
• Други

2. Ерготерапия
• позициониране
• рехабилитация на ръка

3. Механотерапия
4. Електростимулации 
5. Термотерапия (топлинна или студова)
6. Хидротерапия
7. Ударно-вълнова терапия 
8. Електро Мио Графски-фийдбек (mio-feed back)
9. Роботизирана рехабилитация - обучение в ходене
10.Медикаментозно лечение: 

• Антиепилептични медикаменти  (при индикации) 
• Миорелаксанти - 

5. перорално - Baclofen, Tolperisone (Mydocalm) и
др. 

6. интрамускулни апликации - Ботулинов Токсин
А.

11.Психологична интервенция:
• Индивидуална 
• Фамилна

12.Логопедична интервенция:
• Говорна рехабилитация
• Речена рехабилитация 

13.Учебни занимания и професионално ориентиране.
14.Рекриация – спортни дейности, адаптирана физи-

ческа активност
15.Лечение с ортези и сплинтове (шини)
17.Хирургично лечение 

• неврохирургично - дорзална ризотомия, баклофе-
нова помпа, стереотаксични намеси - при опред-
елени показания с повишен или променлив
мускулен тонус.

• ортопедично - мекотъканно (при поява на ста-
тични и/или динамични контрактури за увелича-
ване пасивния обем на движение след 5-7 година
или по-рано при определени показания) или
костно-ставно ( при поява на деформитети за
осигуряване на пасивното движение на ставите в
определена равнина).

над 18 години
1. Кинезитерапия 
2. Ерготерапия
3. Механотерапия
4. Електростимулации 
5. Топлинни процедури
6. Хидротерапия
7. Ударно-вълнова терапия 
8. ЕлектроМиоГрафски-фийдбек (mio-feed back)
9. Роботизирана рехабилитация - обучение в ходене
10.Медикаментозно лечение: 

• Антиепилептични медикаменти  (при индикации) 
• Миорелаксанти – 

1. перорални - Baclofen, Tolperisone (Mydocalm) и
др. 

2. интрамускулни  апликации - Ботулинов Токсин
А.

11.Психологични интервенции
12.Рекреация (fit & fun)
13.Лечение с ортези и сплинтове (шини)
14.Хирургично лечение 

• неврохирургично - дорзална ризотомия, баклофе-
нова помпа, стереотаксични намеси - при опред-
елени показания с повишен или променлив
мускулен тонус.

• ортопедично - мекотъканно (при поява на ста-
тични и/или динамични контрактури за увелича-
ване пасивния обем на движение след 6-7 година
или по-рано при определени показания) или
костно-ставно ( при поява на деформитети за
осигуряване на пасивното движение на ставите в
определена равнина).

10. терапия

10.1. Медикаментозна терапия
 Лечение на спастицитета. 

• Baclofen (0,4 до 2 mg/kg) с ниска начална доза в 3 - 4
приема и повишаване през 3 дни съобразно ефекта.
При деца на 1 - 2 г. дозата е 10 - 20 mg/дневно, на 2-
6 г.- 20 - 30 mg/дневно, 6 - 10 г.- 30 - 60 mg/дневно. 

• Biperiden (Akineton) - 0,5 - 1 mg/дневно за деца от 1
до 3 г., от 1 до 3 мг/дневно при деца от 3 до 15 г. 

• Tetrazepam (Myolastan) - 50 мг/дневно, при възрастни
до 150 мг/дневно

• Tolperisone (Mydocalm) - от 50 mg до 300-450 mg спо-
ред клиничния ефект. 

• Botulinum Toxin А (Dysport, Botox) чрез локални ап-
ликации в спастичния мускул се редуцира рязко спас-
тицитета за 4 до 8 месеца.

 Ноотропно лечение. 

• Piracetam (Nootropil, Pyrаmem) - 30-50 mg/kg
• Deanol (Cleregyl amp. 0,5g в 5 ml или Rizatarun за деца

флакони 2 g в 20 ml - 0,5- 1,0 g/ дневно перорално -
курсове 1-3 месеца

• Cerebrolysin 1.0 ml - 1-2 amp. / дневно 15-20 дни, през
ден 2-3 седмици

 Антиепилептично лечение се прилага при епилепти-
чен синдром според вида на епилептичните припа-
дъци / valproate (VPA), carbamazepine (CBZ),
oxcarbazepine (OXC), lamotrigine (LTG), topiramate
(TPM), levetiracetam (LEV), gabapentin (GBP),
tiagabine (TGB), clonazepam (CLZ), еthosuximide
(ESM), lacosamide (LCM), vigabatrin (VGB), stiripen-
tol, Rufinamid, zonizamide (ZNZ), ACTH, кортикос-
тероиди) (Таблица 1.) (8). Своевременното
адекватно лечение на съпътстващата симптома-
тична епилепсия има важно значение за възмож-
ността и за ранна и пълноценна рехабилитация и
подобряване на качеството на живот. 
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10.2. Физикална терапия и рехабилитация (**)

•Кинезитерапия – стимулира координацията на
движенията, подтиска примитивните механизми и
модели на движения, активира механизмите на
вертикализация, засилва определени мускули и
мускулни групи, стимулира равновесните механизми
и ориентацията в схемата на тялото и
пространството, засилва трофиката и ускорява
кръвотока на мускула, стимули рецепторния апарат
в мускулите, ПНС и ЦНС, поддържа еластичността
на мускулите и разтегливостта на сухожилните
връзки и капсули, стимулира сензорната интеграция, 

•Нискочестотно импулсно магнитно поле – подобрява
отлагането на кислород в тъканите, стимулира ок-
сидативните процеси, хепариноподобно действие,
противооточно действие (12), стимулира аксонната
реинервация.

•Електростимулации –засилване на определени мус-
кули, подържане на сензорната интеграция и елас-
тичността на мускулите

•Термотерапия – миорелаксиращ и трофичен ефект
•Хидротерапия - миорелаксиращ и трофичен ефект,

както и стимулиране на сензорната интеграция
•Механотерапия – засилване определени мускули и мус-

кулни крупи, както и координацията на определени
движения и елементи от двигателния акт. пос-
редством  определени уреди

•Ерготерапия - интервенцията за деца с ЦП е насо-
чена към проблемите от ежедневието, с които се е
сблъскало детето или юношата. Лечението започва
с конкретен и разумен въпрос от детето или от
пряко полагащите грижи за него. 
Необходима е добра оценка, за да разберете какви
възможности има за постигане определено качество
на живот, максималнo участие в ежедневието, без
или с минимална патология. Така че, няма определен
протокол за работа придете с ЦП. Индивидуално на-
сочената помощ е най- добрия начин за постигане на
ефективност (72).

•Позиционно лечение – стимулиране на сензорната ин-
теграция,  стимулиране контрола на главата, трупа
и крайниците, подобряване ориентацията в про-
странството, стимулиране на антигравитацион-
ните механизми

•Вестибуларно стимулиране - стимулиране баланса от
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Таблица1. Избор на АЕМ в детската възраст при епилепсиите/ епилептичните синдроми - I, II монотерапия,
допълваща терапия (Национален консенсус за диагностика и лечение на епилепсията, 2014 г) (8).

• аеМ, разрешени за монотерапия и допълваща терапия: CBZ, CZP, ESM, GBP (над 12 г. моно-, над 3 г. политерапия)

LTG (над 2 г.), LEV (над 16 г.- монотерапия, над 1 месец-политерапия), OxCBZ, PHT, PB, TPM (над 2 г.), VPA, VGB*,

ZNZ (над 6 г.)*

• аеМ разрешени само за допълваща терапия: LCM (над 16 г.), TGB (над 12 г. )

• * Нерегистрирани в България: VGB - vigabatrin*, ZNZ - zonisamide*; 

Stiripentol** - разрешен за употреба в България по централизирана процедура за синдром на Dravet

епилепсия/ синдром I моно-терапия алтернативна моно-

/допълваща терапия 

Възможна моно-/допълваща

терапия 

синдром на West ACTH, VGB* VPA Бензодиазепини, TPM

SMEI (с-м на Dravet) VPA, TPM Бензодиазепини, VPA LEV, Stiripentol**

синдром на Lennox-Gastaut VPA, VPA + LTG LTG, TPM Бензодиазепини, CBZ, GBP,

LEV, Rufinamid* над 4 г.

епилептична енцефалопатия с CSWS или

Eлектричен статус по време на бавновъл-

нов сън (ESES)

VPA, ESM Бензодиазепини, кортикосте-

роиди

LEV

иге с абсанси VPA LTG, ESM Бензодиазепини

иге с миоклонус с или без гтКп VPA LTG, ESM Бензодиазепини, LEV, PB TPM 

иге с миоклонус и гтКп VPA LTG, TPM Бензодиазепини, LEV, PB

иге с гтКп VPA LTG, TPM LEV, PB, Бензодиазепини

Фокална CBZ, OxCBZ, VPA LTG, TPM, GBP LEV, PB, LCM- над 16 г., ZNZ*

над 16 г. 

некласифицируеми VPA TPM LTG, LEV

неонатални гърчове PB
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различни опорни равнини и точки, стимулиране взаи-
модействието на вентрални и дорзални мускулни
групи и вериги; активиране и стабилизиране на ори-
ентацията в пространството

•Рехабилитация на ръка - активни, пасивни и подпо-
могнати движения насочени конкретно за засегна-
тия горен крайник - раменна, лакътна, гривнена и
фалангеални стави, мото-сензорно стимулиране,
блокиращо-стимулационна терапия (Constrained - In-
duce Movement Therapy - CIMT).

•Електромиографски - фийдбек (Mio-feedback) със/без
електростимулации - стимулиране и контролиране
на мускулната сила и издържливост на отслабените
мускули при децата с ЦП, антагонисти на спастич-
ните чрез мускулна електрическа обратна връзка
под формата на игра мотивираща участието на де-
тето, подобряване на активния и пасивен обем на
движение в засегнатите стави (13,14); насложена
електростимулация върху максимална мускулна кон-
тракция за супрамаксимално активиране на отсла-
бения мускул; контролиране и регулиране напрег-
натостта на спастичния мускул.

•Ударно-вълнова терапия (Radial Shock Wave Therapy -
RSWT) - намаляване повишения мускулен тонус на
спастични мускули при функционални контрактури
(7,34).

•Роботизирана рехабилитация - обучение в ходене -
"Робот-асистираното ходене по бягаща пътека"
(RATT) е нова, голяма и перспективна възможност
във физикалната и рехабилитационна медицина. Тя
дава различна, по-голяма и по-качествена възмож-
ност на децата и юношите с ЦП за правилно изграж-
дане и усвояване на локомоторната координация при
ходене и овладяване на центъра на тежестта. При-
лагането на видео игри по време на и като част от
роботизираната терапия, покачва мотивацията на
децата, което изглежда активира допълнително
пластичността на нервната система. Участието на
субективният фактор при обучението в ходене – те-
рапевтът, е сведено до минимум, чрез автоматизи-
рано и високо репродуктивно моторно обучение,
компютъризиране и обективно контролиране на те-
рапевтичната сесия, адаптирана към прогреса на де-
тето. Пациентът е фиксиран в устройството-
робот, което го учи да движи краката си, многок-
ратно по нормалния физиологичен модел. Прилага-
нето на RATT дава възможност за много
по-продължително и често стимулиране на ходенето
по един стандартен и постоянен модел, като по
този начин се избягва субективния фактор свързан с
персоналната отговорност, физическата и психоло-
гична издържливост и познания на терапевта в сфе-
рата на прохождането и вървенето (11).

10.3. хипербарна оксигенация - Реактивира "бездей-
ните" (idling) неврони; повишава пластичността на ЦНС;
подобрява разпространението на кислорода, чрез покач-
ване кислородна наличност в тъканта; стимурира фаго-
цитозата; възстановява интегритета на кръвно-
мозъчната бариера и клетъчните мембрани; увеличава
клетъчното дишане и намалява клетъчните странични
продукти - цитокините; стимулира неоваскуларизацията.
Стимулира двигателната активност и отключването на
нови двигателни умения, редуцира променливо мускулния
тонус, активира активния и пасивния говор на детето с
ЦП (27, 65). 

10.4. рекреация – чрез адаптирани спортни и/или дви-
гателни занимания и дейности с техните педагогически
и психологични аспекти (“фит & фън”) се стимулира дви-
гателното развитие и емоционалното равновесие на де-
тето и се улеснява социалната му адаптация – танци,
плуване, терапевтична езда, баскетбол и други.

** Подробностите по показания, противопоказания и
методология на физикалната терапия и рехабилитация,
ще бъдат публикувани в научното списание “Физикална
Медицина, Рехабилитация и Здраве.”

10.5. лечение с ортези и сплинтове (шини) - Изборът
на най-адекватната ортеза за всяко дете се основава на
точната диагноза по SCPE и определената степен по
GMFCS. Дизайнът на ортезите и целите, с които те се
назначават, са специфични при нестоящи, стоящи и хо-
дещи деца. Използването на ортези може да има за цел:
1. Презпазване от вторични деформации; 2. Осигуряване
на стабилна опорна повърхност; 3. Улесняване усвоява-
нето на умения; 4. Подобряване ефективността на поход-
ката (6).

10.6. Оперативно лечение
•Неврохирургично лечение.

• При прогресираща вътрешна хидроцефалия и при
кисти протичащи с повишено вътречерепно
налягане - поставяне на шънтове

• При терапевтично-резистентни чести фокални
епилептични пристъпи след прецизна
прехирургична оценка - локална резекция на
лезията; 

• При силен неповлияващ се спастицитет - задна
дорзална ризотомия; имплантация на
баклофенова помпа; 

• При тежка хореоатетоза/тремор -
стереотаксични оперативни интервенции в
дълбоки мозъчни структури.

•Ортопедично-хирургично лечение. Цели стабилизира -
не на позата на крайниците и тялото, осигуряване
пасивен обем на движение както и на адекватни
опорни точки и равни при изразени контрактури или
деформации, посредством мекотъканни и костни
операции. 

11. Организация при диагнОстициране,
леЧение и рехаБилитация на децата 

със сррдФ-цКс и цп

1. Пациенти родени с пре- или перинатална патология
от родилното или неонатологичното отделение се насоч-
ват към специализирана болница за рехабилитация на деца
с ЦП, където се осъществяват изследвания от екип с
лекар по физикална и рехабилитационна медицина, лекар
невролог,  клиничен психолог и логопед и други, като се
определя съответна програма за комплексна медико-пе-
дагогическа рехабилитация и лечение.

2. Личните лекари и лекарите специалисти по детски
болести или специалисти по детска неврология следят за
ранното нервно-психично развитие на здравите деца и де-
цата от рисковите групи и при констатация на изоста-
ване в нервно-моторното развитие насочват пациента
към детска неврологична клиника/отделение за провеж-
дане на целенасочени изследвания за диференциална диаг-
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ноза и изясняване на етиопатогенезата на ЦП и класифи-
циране съгласно изискванията на регистрите в ЕС (ТФЕ,
КТ, МРТ на главен мозък, доплерсонографски изследвания,
вирусологични/ серологични изследвания за вродени инфек-
ции).

3. След изясняване на диагнозата и формата на ЦП,
детето се насочва от ОПЛ за провеждане на комплексна
медико-педагогическа рехабилитация в специализирани
болници  за рехабилитация или специализирани болници за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация или
в отделения за физикална и рехабилитационна медицина
към многопрофилни или специализирани болници за ак-
тивно лечение сключили договори с НЗОК по Клинични
пътеки: №242 (Физиотерапия и рехабилитация при родова
травма на ЦНС - при рискови кърмачета с диагноза
СРРДФ код F82) или №240 (Физиотерапия и рехабилита-
ция при деца с церебрална парализа - при деца на възраст
след 18 мес. с диагноза ДЦП код G80)

4. При съмнение за епилепсия при деца с ЦП, личният
лекар насочва пациента към лекар специалист детски нев-
ролог за специализирани ЕЕГ изследвания и съответно ле-
чение. 

5. При съмнение за задръжка в умственото развитие
децата с ЦП се насочват за психологична оценка от кли-
ничен психолог и провеждане на специализирани интервен-
ции за стимулиране на когнитивните процеси. При
необходимост детският невролог назначава ноотропно
лечение.

6. При зрителни увреждания личният лекар насочва па-
циентите към лекар специалист офталмолог.

7. Пациенти с ЦП провеждат провеждат етапно мно-
гократни курсове (за деца до 18 години - ежемесечно, а за
лица над 18 години - 4 курса годишно) на комплексна ме-
дико-педагогическа рехабилитация в специализирани бол-
ници за рехабилитация, специализирани болници за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация или
отделения по физиотерапия и рехабилитация към много-
профилни или специализирани болници за активно лечение
сключили договори с НЗОК по Клинични пътеки: №242
(Физиотерапия и рехабилитация при родова травма на
ЦНС - при рискови кърмачета с диагноза СРРДФ код F82)
или №240 (Физиотерапия и рехабилитация при деца с це-
ребрална парализа - при деца на възраст след 18 мес. с ди-
агноза ДЦП код G80) с направление от ОПЛ.

8. ЦП е хронично заболяване и пациентите подлежат
на диспансеризация и проследяване от личен лекар или
лекар специалист детски невролог/невролог.
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