
ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ХЕМАТОЛОГИЈИ 

3          БОЛЕСТИ КРВИ И КРВОТВОРНИХ ОРГАНА И    
ПОРЕМЕЋАЈИ  КОЈИ ЗАХВАТАЈУ ИМУНИ СИСТЕМ 

 
0302  ТРАНСФУЗИЈА КРВИ  

 
Трансфузије крви и крвних производа шифрирају се увек када су урађене. 
Вишеструко давање истих крвних производа у истој епизоди лечења треба 
шифрирати само једном шифром процедуре. Ако се даје више од једног типа 
производа крви за време једне епизоде лечења, потребно је доделити 
одговарајуће шифре. 
 

ПРИМЕР: 
Пацијент је примио трансфузију еритроцита 3 пута за време једне исте 
епизоде лечења. 
 
Шифра: 13706-02[1893] Трансфузија еритроцита 
 
Напомена: Потребно је само једном уписати шифру. 

 

ПРИМЕР:  
Пацијент је примио трансфузију еритроцита и гама глобулина.  
 
Шифре: 13706-02 [1893] Трансфузија еритроцита 
      13706-05 [1893] Трансфузија гама глобулина 
  
Напомена: Потребно је шифрирати сваку процедуру појединачно. 

 
0303  АБНОРМАЛНИ КОАГУЛАЦИОНИ ПРОФИЛ ЗБОГ АНТИКОАГУЛАНАТА 

 
Пацијенти који користе антикоагуланте често захтевају пријем у болницу (или 
могу да имају продужен боравак у болници): 
 

 преоперативно или постоперативно да би се пратили нивои антикоагуланата 
(варфарин, хепарин, клексан или фрагмин) 

 када одређени ниво антикоагуланата не контролише стање 

 када ниво антикоагуланата захтева прилагођавање 
 
У овим случајевима потребно је доделити шифру Z92.1 Лична анамнеза о 
дуготрајној (текућој) употреби антикоагулантних средстава пратећој 
дијагнози. 
 
 
 
 



 
 

ПРИМЕР: 
Пацијент на дуготрајној терапији антикоагулантима, примљен је један дан пре 
трансуретралне ресекције простате, због хепаринизације. 
 
Шифра: Z92.1 Лична анамнеза о дуготрајној (текућој) употреби 

антикоагулантних средстава (као пратећа дијагноза) 

 
Када је пацијент примљен због абнормалног профила коагулације потребно је 
доделити шифру D68.3 Хеморагијски поремећај због циркулишућих 
антикоагуланата, чак и ако се хеморагија није догодила. 
 

ПРИМЕР: (видети такође правило 1902 Нежељена дејства) 
Пацијент који је на варфарину због атријалне фибрилације, примљен је у 
болницу због епистаксе настале услед токсичности варфарина. 
 
Шифре:  R04.0 Крварење из носа 
  D68.3 Крварење услед постојања антикоагуланата у крвотоку  
  Y44.2 Нежељени ефекти антикоагуланата у терапијској  
   употреби 

 

ПРИМЕР: (Видети такође Поглавље 1901 Тровање) 
Пацијент је примљен у болницу јер је узео непримерену дозу варфарина што је 
резултирало токсичним ефектима. 
 
Шифре: Т45.5 Тровање антикоагулантима 
  D68.3 Крварење услед постојања антикоагуланата у крвотоку  
  X44 Случајно тровање и излагање другим неозначеним   
    лековима,препаратима и биолошким супстанцама  

 

ПРИМЕР: 
Мушкарац старости 80 година, примљен је због хроничне опструктивне 
болести плућа. У личној анамнези наводи да је имао замену аортне валвуле и 
да је на дуготрајној терапији варфарином. На пријему је откривено да је 
пацијент узимао прекомерну дозу варфарина. Варфарин је обустављен и дат 
је витамин К 5мг per os. 
 
Шифре: Ј44.9 Хронична опструктивна болест плућа, неозначено 
  D68.3 Крварење услед постојања антикоагуланата у крвотоку  
  Y44.2 Нежељени ефекти антикоагуланата у терапијској  
                            употреби 

 
У случају дубоке венске тромбозе, плућног емболизма, можданог удара итд. 
због премале дозе варфарина, потребно је доделити прво шифру за стање а 
онда Z92.1 Лична анамнеза о дуготрајној (текућој) употреби 
антикоагулантних средстава. 
 
 
 



 
 

ПРИМЕР: 
Пацијент са дубоком венском тромбозом, који узима варфарин у последње две 
године, примљен је због bypass реваскуларизације (CABG). Отпуст је одложен 
док INR није стабилизован постоперативно. 
 
Шифре: Z92.1 Лична анамнеза о дуготрајној употреби антикоагулантних  
                           средстава. 

 
0304  ПАНЦИТОПЕНИЈА 
 

Када је утврђена панцитопенија без других објашњења, тада је потребно 
доделити шифру D61.9 Апластична анемија, неозначена. Ова шифра се 
додељује само када је панцитопенија документована а када нису наведене 
специфичне абнормалности крви (анемија, неутропенија и тромбоцитопенија). 
 
 
 
 
 

 


